
รายงานเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
(แบบ 56-1)

ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ประจำป 2561

ตอสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย



สารบญั 
                   หน้าที่ 
ส่วนท ี่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ     2 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ       6 
3. ปัจจัยความเสี่ยง       12 
4. ทรัพย์สนิท ี่ใช้ในการประกอบธุรกจิ     13 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย      14 
6. ข้อมูลท ั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น      15 

 

ส่วนท ี่ 2  การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ  
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น       18 
8. โครงสร้างการจัดการ        20 
9. การกาํกับดูแลกจิการ        30 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม      59 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   65 
12. รายการระหว่างกัน       66 

 

ส่วนท ี่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
13. ข้อมูลทางการเงนิท ี่สาํคัญ      68 
14. การวเิครา ะห์และคาํอธ ิบายของฝ่ายจัดการ      70 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
         

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม  

และเลขานุการบริษัท     
เอกสารแนบ 2 รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เอกสารแนบ 4 รายละเอ ียดเกี่ยวกับรายการประเมนิรายการทรัพย์สนิ           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท ี่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช  จาํกดั(มหาชน)                    รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพ ิ่มเตมิ  56-1 ปี 2561 

2 
 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
   

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2524 ดําเนินกิจการเป็น
โรงพยาบาลเอกชนระดบัตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทนุจดทะเบียน 160 ล้านบาท จด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์เม่ือปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศนูย์เฉพาะทางกว่า 20 
สาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสขุภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบ
เคล่ือนท่ี ให้บริการตรวจสขุภาพทัง้ในและนอกสถานท่ี รถพยาบาลฉกุเฉินตลอด 24 ชัว่โมง  

 

บริษัทฯ  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี ้
 ระบบคณุภาพมาตรฐานอาหารสําหรับผู้ ป่วย GMP/HACCP ตัง้แตปี่ 2550 

 ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตัง้แตปี่ 2550 

 มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ ISO 15189 ตัง้แตปี่ 2550 

 ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากล Joint Commission International(JCI) ตัง้แตปี่ 2554 

 ระบบคณุภาพโรงพยาบาลท่ีมีการออกแบบระบบงานเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีคณุภาพ โดยอาศยัพืน้ฐาน
ทางวิชาการ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นแบบอย่างท่ีดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis 
ของการดูแลผู้ ป่วยโรคเ ย่ือบุมดลูกเจ ริญผิด ท่ี (Endometriosis)  จากสถาบัน รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตัง้แตปี่ 2554 

 มาตรฐานคณุภาพการจดัการด้านพลงังาน  ISO 50001 : 2011 ตัง้แตปี่ 2556 

 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม จากคณะอนกุรรมการตรวจรับรอง 
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 
 

ผลงานเด่นและความภาคภูมใิจของโรงพยาบาลนนทเวช  
1. รางวลัเกียรติยศโรงพยาบาลคณุภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 
      (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวลั Platinum 
       Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่แนล 
      แอสชวัร์รัน จํากดั (เอไอเอ)  
2. รางวลัเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสขุภาพยอดเย่ียม(AACP Best 

Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz 
Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ใน
โครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most 
Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ใน
โครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 จาก บมจ.อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนั
ชีวิต 
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3. รางวลัเกียรติยศโรงพยาบาลดีเย่ียมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good 
Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทบพูาประกนัสขุภาพ จํากดั (BUPA) 

4. รางวลัยอดเย่ียมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) 
ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทย
ประกนัชีวิต  

5. รางวัลดีเด่นอันดับท่ี 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความ
ต้องการลกูค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life 
Assurance Hospital Award 2016” 

                 
1.1 วสิัยท ัศน์  พันธกจิ ค่านิยมองค์กร   และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบริษัท  ดังนี ้

  วสิัยท ัศน์( Vision ) 
เป็นโรงพยาบาลชัน้นํา ท่ีให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลมุทกุสาขาอยา่งมืออาชีพด้วย

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เป็นท่ีพงึพอใจ และไว้วางใจของผู้ รับบริการ  

พันธกจิ( Mission ) 
ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทัง้สง่เสริม ดแูลรักษา ปอ้งกนั และฟืน้ฟ ูด้วยเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยั โดยบคุลากรทางการแพทย์มืออาชีพ 
 

ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ” 
C  :  Customer Centric                 มุง่เน้นลกูค้าเป็นศนูย์กลางในการให้บริการ 
A  :  Accountability & Integrity       มุง่เน้นรับผิดชอบในหน้าท่ีและปฏิบติัตามจริยธรรม 
R  :  Result-oriented               มุง่เน้นบรรลเุปา้หมายในการทํางาน 
E  :  Excellent Teamwork             มุง่เน้นการทํางานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน 
S  :  Safety                  มุง่เน้นการยดึมัน่และปฏิบติัตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยั 
 
เป้าหมายและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ   

บริษัทฯ มีเปา้หมายขบัเคล่ือนการพฒันาท่ียัง่ยืนทัง้องค์กร โดยมี 6 กลยทุธ์ดงันี ้
1. ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
2. ดําเนินธุรกิจด้วยการพฒันาคณุภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอยา่งต่อเน่ืองโดยเทียบเคียง   
    ผลการรักษากบัมาตรฐานสากล 
3. ดําเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ใสใ่จ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแหง่วิชาชีพ 
4. ดําเนินธุรกิจด้วยความสําคญักบัพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรอนัทรงคณุคา่โดยดแูลและสง่เสริมให้ 
    ทํางานอยา่งมีความสขุ มีสขุภาพดี มีการเติบโตในหน้าท่ีอย่างภาคภมิูใจ 
5. ดําเนินธุรกิจโดยใช้คณุธรรม และจิตวิญญาณเพ่ือการดแูลผู้ ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสติ 
    รักษาจิต 
6. ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ 
    มีการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดีในทกุกระบวนการทํางาน 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
 ปี 2556 :  เม่ือเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัซือ้ท่ีดินท่ีติดกบัโรงพยาบาลโดยมี

วตัถปุระสงค์สําคญั เพ่ือทําการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพ่ือรองรับการขยายบริการท่ี
เพิ่มขึน้ในอนาคต  ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการออกแบบ ในสว่นของการให้บริการจดัตัง้ศนูย์  ศนูย์
สมองและระบบประสาท  stroke fast track  (Neurology Clinic)  ให้การดแูลผู้ ป่วยทางสมอง
ซึง่แนวโน้มจะมีผู้ รับบริการเพิ่มมากขึน้ 

  บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม โดยเข้าร่วม
โครงการพฒันาตอ่ยอดการดําเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย กบักรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ไปสูร่ะบบการจดัการพลงังานในระดบัสากล 
(ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหง่แรกในประเทศไทย ท่ีสามารถ
ดําเนินการพฒันาการจดัการพลงังานจนประสบผลสําเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดั
การพลงังาน (ISO 50001)   

 ปี2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพฒันา
การแพทย์ในสาขาตา่งๆ เช่น ผ่าตดัหลอดเลือดสมองหรือโรคหวัใจ พฒันาการรักษาโรคเรือ้รัง
เฉพาะทางแบบตติยภมิูด้วยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care)   โดยเน้นการรักษาแบบ
องค์รวม และมุง่เน้นการสง่เสริมสขุภาพ  การปอ้งกนัโรค การคดักรอง การรักษาโรคและฟืน้ฟู
สภาพร่างกายของผู้ ป่วยให้กลบัคืนเป็นปกติ    ในสว่นท่ีดินท่ีติดกบัโรงพยาบาล ขณะนีบ้ริษัทฯ 
อยูร่ะหวา่งดําเนินการขออนญุาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล  

 ปี2558 : ได้นํานวตักรรมเพ่ือการผา่ตดัแผลเลก็ผา่นกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition 

Laparoscopic Surgery"  ยกระดบัการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพ่ือเสริมศกัยภาพ
การรักษาพยาบาลให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ตอบสนองความต้องการด้านสขุภาพอยา่งครบ
วงจรภายใต้คณุภาพมาตรฐานระดบัสากล  

 ปี2559 :  ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครัง้ท่ี 3 เม่ือเดือน สงิหาคม ท่ีผา่นมา  ได้
ร่วมลงนามทําบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กบัโรงพยาบาลราชวิถี  เพ่ือ
ร่วมมือทางวิชาการและการทําวิจยัทางการแพทย์  การพฒันาบคุลากรทางการแพทย์  เพ่ือ
สง่เสริมให้กระบวนการรักษาพยาบาลมีคณุภาพ  มีประสทิธิภาพสงูสดุตอ่ผู้ ป่วยและ
ผู้ รับบริการในอนาคต  
  

 ปี2560 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards  ในเดือนมิถนุายน และ
มีการพฒันาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉยัในสาขาตา่งๆ เช่น พฒันาศนูย์
เทคโนโลยีผา่ตดัผา่นกล้อง อาทิเช่น ศนูย์กระดกูและข้อผา่ตดัซอ่มเอน็หวัเข่าผา่นกล้อง , ศนูย์
สขุภาพสตรี ผา่ตดัผา่นกล้องทางนรีเวช และศนูย์ศลัยกรรมเฉพาะทาง ผา่ตดัศลัยกรรมตกแตง่
ผา่นกล้อง  เน้นการรักษาแบบองค์รวม โดยสง่เสริมให้มีการดแูลสขุภาพ  การปอ้งกนัโรค การ
คดักรอง การรักษาโรคและฟืน้ฟสูภาพร่างกายของผู้ ป่วยให้กลบัคืนเป็นปกติ     
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ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้จดัโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” ร่วมกบั
จงัหวดันนทบรีุ โดยให้การรักษาผู้ ป่วยต้อกระจกด้วยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั รวมถงึการให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยตัง้แต่การผา่ตดัไปจนถงึการติดตามผลผู้ ป่วย โดยไม่
เสียคา่ใช้จ่ายเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช    

 ปี2561 :  บริษัทฯ ได้ขยายฐานลกูค้าไปยงัประเทศในกลุม่อาเซียน  โดยได้ดําเนินการตัง้
สํานกังานในเมืองยา่งกุ้งประเทศพมา่เพ่ือให้คําปรึกษาและสง่ผู้ ป่วยมารักษาท่ีโรงพยาบาล     
 การพฒันาเทคโนโลยีทางการแพทย์  ในสว่นของการผา่ตดัโรงพยาบาลมุง่เน้นการ
ผา่ตดัผา่นกล้องโดยสาขาท่ีมุง่เน้นประกอบด้วย  สาขาทางนรีเวช กระดกูและข้อ  สมองและ
ระบบประสาท  และศลัยกรรม  ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ
รักษาพยาบาล  พร้อมกนันีย้งัได้ลงทนุในเคร่ืองมือทางการแพทย์เพ่ือช่วยให้การฟืน้ฟรู่างกาย
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  อาทิเช่น หุน่ยนต์ฝึกเดิน (GAIT ROBOT) และ
เคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้สําหรับผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา  เป็นต้น 
 ในวาระครบรอบ 37 ปีโรงพยาบาลได้ร่วมบริจาคเงิน  37  บาทสําหรับทกุๆยอดคา่
รักษาพยาบาลตัง้แต ่1,000 บาท ขึน้ไป ตลอดเดือนกนัยายน  เพ่ือสมทบทนุบํารุงสภากาชาด
ไทยรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1.33 ล้านบาท  และได้จดักิจกรรมโครงการ "แคใ่ห้ก็สขุใจ" (ร่วมบริจาค
โลหิต) ประจําปี 2561   เพ่ือให้เป็นสว่นหนึง่ในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กบั
ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย  จํานวน้ 49,050 มิลลลิิตร 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

  - ไมมี่ -  
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถ ือห ุ้นใหญ่ 

  - ไมมี่ – 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช   จํากดั  (มหาชน)     ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแหง่แรกของ

จงัหวดันนทบรีุ ได้เปิดดําเนินการเม่ือ วนัท่ี  3  กนัยายน  2524  โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่      เลขท่ี  432 ถนน
งามวงศ์วาน    ตําบลบางเขน    อําเภอเมืองนนทบรีุ    จงัหวดันนทบรีุ   11000    โทรศพัท์     0-2596-7888   
โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยะภมิู ตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 
ตารางวา  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ ป่วย
นอก (Out Patient) ตลอดถงึผู้ ป่วยฉกุเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง  นอกจากนีย้งัให้บริการ
ตรวจสขุภาพทัง้ในและนอกสถานท่ี โดยทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะในทกุสาขาและทีมงานท่ีมีความชํานาญ 
พร้อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์การรักษาพยาบาลท่ีทนัสมยัมีประสิทธิภาพสงู ปัจจบุนัมีเตียงสําหรับผู้ ป่วยใน 208   
เตียง   ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายต่อวนั  ได้ขยายเวลา
ให้บริการคลนิิกผู้ ป่วยนอก  จนถงึเวลา  24.00 น. 

 
 โครงสร้างรายได้จาํแนกตามประเภทผู้ ป่วย                     
           (หน่วย : ล้านบาท ) 

ประเภทผู้ ป่วย 2561 2560 2559 
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
ผู้ ป่วยนอก 1,200.38 54.63 1,118.98 54.48 1,065.39 53.82 
ผู้ ป่วยใน 997.15 45.37 934.91 45.52 914.00 46.18 
รวม 2,197.53 100.00 2,053.89 100.00 1,979.39 100.00 
อตัราเพิ่ม(ลด)ของมลูคา่การให้บริการ
รักษาพยาบาล 143.64 6.99 74.42 3.76 77.54 4.08 
 
 
 

             โครงสร้างรายได้จาํแนกตามประเภทการให้บริการ            
                  (หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทการให้บริการ  2561 2560 2559 
 รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

คา่ยา 651.74 29.66 615.57 29.97 587.20 29.67 
คา่ธรรมเนียมแพทย์ 491.19 22.35 462.33 22.51 442.55 22.36 
คา่ห้องและบริการ 273.55 12.45 253.34 12.34 248.79 12.57 
คา่เคร่ืองมือและอปุกรณ์แพทย์ 251.51 11.45 240.68 11.72 220.32 11.13 
คา่ตรวจวินิจฉยั 377.63 17.19 343.45 16.72 338.26 17.09 
อ่ืน ๆ 151.91 6.90 138.52 6.74 142.59 7.18 
รวมทัง้สิน้  2,197.53 100.00 2,053.89 100.00 1,979.39 100.00 
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2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ        
   โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยะภมิู ขนาด 208 เตียง ให้บริการ
รักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทกุสาขา  โดยคณะแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ท่ีเช่ียวชาญ  
และมากด้วยประสบการณ์   พร้อมทัง้อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัครบวงจร   เปิดให้บริการทัง้ผู้ ป่วยนอก
ผู้ ป่วยในตลอด 24 ชัว่โมง   โดยมีการจดัตัง้ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางและคลนิิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้วย
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรค   และบริการหลกัตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 ผู้ ป่วยนอก มีห้องตรวจ จํานวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 
24 ศนูย์ แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก  ดงันี ้  

24 ศูนย์การแพทย์ และ 5 แผนกเฉพาะทาง 

 ศนูย์เทคโนโลยีผา่ตดัแผลเลก็ (MIS)  ศนูย์กระดกูและข้อ 

 ศนูย์นรีเวช  ศนูย์เดก็และวยัรุ่น 

 ศนูย์มะเร็ง  ศนูย์สร้างเสริมสขุภาพ 

 ศนูย์รักษ์เต้านม  ศนูย์หวัใจ 

 ศนูย์ผา่ตดัผา่นกล้องทางนรีเวชและมะเร็งทางนรีเวช  ศนูย์เบาหวาน 

 ศนูย์รักษามะเร็งทางนรีเวช  ศนูย์สมองและระบบประสาท 

 ศนูย์ผิวพรรณและศลัยกรรมความงาม  ศนูย์รังสีและภาพเพ่ือการวินิจฉยั 

 ศนูย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ  แผนกตา ห ูคอ จมกู 

 ศนูย์ระบบทางเดินหายใจ  ศนูย์โรคระบบทางเดินอาหารและตบั 

 ศนูย์ฉกุเฉินหลอดเลือดสมองและหวัใจ  ศนูย์ศลัยกรรมเฉพาะทาง 

 ศนูย์ทนัตกรรมปลอดเชือ้  แผนกอายรุกรรม 

 ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูและกายภาพบําบดั  แผนกโรคไต 

 ศนูย์โรคผิดปกติการหลบั  แผนกสขุภาพใจ 

 ศนูย์ฉกุเฉิน  แผนกควบคมุนํา้หนกั 

 ศนูย์ครรภ์คณุภาพ  

2.1.2 ผู้ ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพกัประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 ห้องคลอด  ห้องทารกแรกเกิด 

 ห้องเด่ียว  ห้องคู ่

 ห้อง Deluxe  ห้อง VIP 
2.1.3  บริการสนบัสนนุตา่งๆ ดงันี ้

 แผนก ไอซีย ูและซีซีย ู  แผนกห้องผา่ตดั 

 แผนกไตเทียม  แผนกห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ 

 แผนกโภชนาการ/โภชนบําบดั  นนทเวชสหคลินิก 

 บริการตรวจสขุภาพนอกสถานท่ี  บริการรถพยาบาล รับ – สง่ ผู้ ป่วยตลอด 24ชม. 
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2.2 การตลาดและการแข่งข ัน     
2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หรือบริการ  

                   2.2.1.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
           (1) นโยบายการตลาด   

เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์เพ่ือเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  ทัง้กลุม่ลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าท่ีเป็นบริษัทฯ  การรักษาลกูค้าเก่าโดยการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
(CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึน้ โดยผ่านการจดักิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือส่งเสริมการตลาดทัง้
ภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่ือสารและให้ข้อมลูรวมทัง้การใช้ส่ือดิจิตอล
(Digital) นอกจากนี ้ โรงพยาบาลยงัให้ความสําคญักับการส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวม ( Holistic Health 
Promotion ) เป็นการช่วยสง่เสริมให้ผู้ ป่วยได้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมีการพฒันาคณุภาพการบริการทัง้
ด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชัน้นํา ในการเข้าสู่มาตรฐาน
การให้บริการระดบัสากล เพ่ือขยายตลาดให้ครอบคลมุทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ  

(2) นโยบายด้านพฒันาคณุภาพการรักษา  
ยดึถือจดุประสงค์เพ่ือพฒันาศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง   ( Excellent Center)   เน้นการสรรหาและ

พฒันาบุคลากรผู้ เช่ียวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา  นําเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัมี
ประสทิธิภาพสงูมาให้บริการ โดยทีมบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  

   (3) นโยบายพฒันาคณุภาพการให้บริการ 
    มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ ป่วย  สนบัสนนุการให้บริการ
ตามมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เน่ือง   โดยการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าสงูสดุด้วยบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ 

                   2.2.1.2 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
ด้วยประสบการณ์กวา่ 37 ปีทําให้โรงพยาบาลมีความเช่ือมัน่ในกลุม่พนัธมิตรธุรกิจกวา่ 1,000 แห่ง โดย

ได้รับการยอมรับจากบริษัทตา่งๆ เช่น บริษัทประกนัชัน้นํา รวมทัง้บริษัทคูส่ญัญาลกูค้าชัน้นําระดบัประเทศและ
ตา่งประเทศท่ีดําเนินงานในประเทศไทย จากอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมการบิน และอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม เป็นต้น   

โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจดัจําหน่ายอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการ
ยอมรับกลุม่ลกูค้าให้หลากหลายมากขึน้  

 

โรงพยาบาลมีสัดส่วนของการให้บริการ   ดังนี ้
  สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภท  

           (หน่วย : ล้านบาท) 
 2561 % 2560 % 2559 % 

รายได้จากบริษัทท่ีทําสญัญากบัทาง
โรงพยาบาล 861.62 39.21 772.80 37.63 739.05 37.34 
รายได้จากลกูค้าทัว่ไป 1,335.91 60.79 1,281.01 62.37 1,240.34 62.66 
รายได้รวม 2,197.53 100.00 2,053.81 100.00 1,979.39 100.00 
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                   2.2.1.3 ลักษณะลูกค้า 

 จําแนกเป็น   2   ประเภท ดงันี ้
 

1.ลกูค้าทัว่ไป 
 

คือ กลุม่ลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการรักษาพยาบาล หรือ
ตรวจสขุภาพโดยรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายด้วยตนเองทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2.ลกูค้าท่ีมีสญัญาให้บริการ 
2.1  ลกูค้าบริษัทคูส่ญัญา 
 

 
คือ กลุม่ลกูค้าท่ีมีสญัญาตรวจสขุภาพพนกังานหรือ
สญัญารักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล   

2.2  ลกูค้าบริษัทประกนั คือ กลุม่ลกูค้าซึง่ทําสญัญาในรูปแบบประกนัสขุภาพ
หรือประกนัชีวิต  กบับริษัทประกนัชีวิตโดยคา่ใช้จ่าย
บริษัทประกนัฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบให้ตามเง่ือนไขแหง่
สญัญาซึง่ผู้ เอาประกนัได้ทําไว้กบับริษัทประกนั 

 

2.2.2 สภาพการแข่งข ันภายในอุตสาหกรรม 

       2.2.2.1 โครงสร้างอตุสาหกรรม 
ปัจจบุนัประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาสขุภาพและการสร้าง

คณุภาพชีวิตท่ีดี  ให้ความสําคญัในเชิงปอ้งกนัดแูลรักษาสขุภาพเพิ่มขึน้ นอกจากการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย 
สง่ผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสงูขึน้ 
 

       2.2.2.2 สถานภาพในการแข่งขนั 
 ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขนัสงู ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกบัความน่าเช่ือถือของ
โรงพยาบาล ในปัจจบุนัการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพฒันาบริการเทียบเทา่กบับริการของโรงพยาบาล
เอกชน ทําให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกบัคูแ่ข่งทัง้โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน  

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจดัการเพ่ือเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการ
แข่งขนัสงูของอตุสาหกรรมและความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของลกูค้าดงันี ้
  (1) มุง่สง่เสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชัน้นําทัง้ด้านภาพลกัษณ์ และบริการ เน่ืองจาก 

บริษัทเปิดให้บริการมากวา่ 30 ปี เป็นท่ีรู้จกักลุม่ลกูค้า มีฐานลกูค้าครอบคลมุทกุช่วงอาย ุ   
  (2) มุง่พฒันาการรักษาในโรคท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางและซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ และตอ่ยอดการ

รับรองคณุภาพรายโรค ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทัง้นําเทคโนโลยี
ทางการรักษาพยาบาลท่ีทนัสมยัมาเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการรักษาพยาบาล 

        (3) มุง่พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยการรักษาระดบัคณุภาพมาตรฐานสากล (JCI) 
รวมทัง้มาตรฐานระดบัประเทศ (HA)และ มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐาน
ระบบคณุภาพอาหารสําหรับผู้ ป่วย  GMP/HACCP  
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  (4) ขยายพืน้ท่ีการให้บริการเน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของบริษัท ตัง้อยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึง่เป็น
ศนูย์กลางของชมุชน มีอตัราการเติบโตของชมุชนและท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีใกล้สงู ติดห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 
ใกล้กบัสถานท่ีราชการ  รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่   

           (5) มีการบริหารความเส่ียงด้านทรัพยากรบคุคล ทําให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพ่ือรองรับการ 
เติบโต และการโยกย้ายบคุลากรทางสายวิชาชีพ ทําให้ได้บคุลากรท่ีมีคณุภาพ และมีปริมาณเพียงพอตอ่การขยายตวั
และให้บริการ 
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
    การจดัให้ได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์เพ่ือจดัจําหน่าย ประกอบด้วยปัจจยัท่ีสําคญั  2   ประการ คือ 

2.3.1 การจดัหาทีมแพทย์และพยาบาล ท่ีมีความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาของโรค เพ่ือสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ ป่วยได้อยา่งทัว่ถงึ  แพทย์และพยาบาลทกุทา่นล้วนมีคณุสมบติัครบถ้วน และผ่านการ
คดัเลือกจากองค์กรแพทย์ 

กาํลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการท ี่เกดิข ึน้ 
 

 2561 2560 2559 
กาํลังการให้บริการ      
ผู้ ป่วยใน (200 เตียง) ในปี2560 73,000 73,000 65,700 
ผู้ ป่วยนอก (2,200 คนตอ่วนั)  803,000 803,000 730,000 

 
 2561 2560 2559 

ปริมาณการให้บริการท ี่เกดิข ึน้     
ผู้ ป่วยใน (เตียง) 48,240 46,148 46,378 
ผู้ ป่วยนอก (คน) 620,547 608,289 596,588 

 
 2561 2560 2559 

การใช้กาํลังการให้บริการผู้ ป่วยใน     
ผู้ ป่วยใน (%) 66.08 63.22 70.59 
ผู้ ป่วยนอก (%) 77.28 75.75 81.72 

    
      2.3.2 การจดัหาวตัถดิุบและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ(Suppliers) 
           2.3.2.1 วตัถดิุบได้แก่ ยา เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองตา่งๆ ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล 
         (หน่วย : ล้านบาท) 

 2561 2560 2559 

การสัง่ซือ้ภายในประเทศ 487.77 455.06 435.05 
การสัง่ซือ้ภายนอกประเทศ - - - 

รวม 487.77 455.06 435.05 
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     การสัง่ซือ้วตัถดิุบ จําพวก ยา เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองต่างๆ ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการ

สัง่ซือ้จากผู้ผลติหรือตวัแทนจําหน่ายภายในประเทศทัง้สิน้ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพจิารณาการนําเข้ามาใช้
ในโรงพยาบาล  

 
    2.3.2.2 การกําจดัวตัถดิุบท่ีใช้แล้ว 
  บริษัทฯ มีการคดัแยกวตัถดิุบท่ีใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย ซึง่ขยะ

อนัตรายจะจําแนกเป็น 3 กลุม่ คือ ขยะติดเชือ้ ขยะสารเคมี ขยะมีคม  โดยสํานกังานเทศบาลนนทบรีุเข้ามารับขยะ
ทัว่ไปและขยะอนัตรายทกุวนั เพ่ือนําไปกําจดัทําลาย ทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัการวตัถดิุบท่ีใช้แล้วมีความปลอดภยัตอ่ชมุชน
และรักษาสิง่แวดล้อม 

 
     สถติจิาํนวนนํา้หนักขยะในแต่ละปี ดังนี ้

ลาํดับ รายการ  ปี 61 ปี 60 ปี 59 

1 ขยะทัว่ไป (กก.) 281,273 278,455 242,244 

2 ขยะอนัตราย (กก.) 125,669 124,659 123,149 

จาํนวนนํา้หนักรวม (กก.) 406,942 403,114 365,393 

จาํนวนผู้ ป่วยนอก (คน) 620,547 608,289 596,588 

สัดส่วนจาํนวนนํา้หนักขยะต่อจาํนวนผู้ ป่วย(กก./คน) 0.66 0.66 0.61 
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3.  ปัจจยัความเสี่ยง  
 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมาย 

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเสี่ยงท่ีสําคญัคือการถกูฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพ่ือเป็น
การปอ้งกนัความเส่ียงดงักลา่ว บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการรักษาพยาบาล  โดยนํา 
ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆอาทิ ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบนั Joint 
Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA :  Hospital  

Accreditation  และมาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการ ISO 15189  มาบงัคบัใช้และถือเป็นแนวปฏิบตัิ เพ่ือให้
มัน่ใจว่าการดําเนินการท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลมีคณุภาพ ความปลอดภยั และเป็นไปตามมาตรฐาน 
จะช่วยให้บริษัทฯบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี  
 

 ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งข ันการประกอบธุรกจิ  
ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขนัสงูทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน 

ทกุแหง่ตา่งพฒันาการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงในการแข่งขนันัน้ บริษัทฯ จงึมีนโยบายคงไว้
ซึง่ความเป็นโรงพยาบาลชัน้นําท่ีมีคณุภาพการให้บริการดีเย่ียม โดยเข้มงวดกบัระบบการรักษาพยาบาล นําระบบ
คณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล   Hospital Accreditation (HA), ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), 
มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการ ISO 15189, ระบบคณุภาพอาหาร  ระดบัสากล  GMP/HACCP และมาตรฐาน
วิชาชีพตา่งๆ ทางการแพทย์มาใช้อยา่งตอ่เน่ือง   จดัหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ
การให้บริการ   พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้  ความสามารถและพฒันาการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
(Excellent Services )  เพ่ือสร้างความประทบัใจและความพงึพอใจอยา่งสงูสดุให้ผู้ รับบริการ  
      

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์  

  ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพตา่งๆ มีความ 
สําคญัตอ่คณุภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอยา่งย่ิง บริษัทฯจงึให้ความสําคญัในการสรรหา  พฒันาและ
ธํารงรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถและมีผลการปฏิบติังานดี   จงึมีการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล โดย 

         1.พฒันากระบวนการสรรหาบคุลากรท่ีมีคณุสมบติั    มีความรู้    ความสามารถ   ให้เพียงพอกบั
ความต้องการในแตล่ะตําแหน่งงาน   

      2.พฒันาการบริหารคา่ตอบแทนและสวสัดิการ    
                      3.พฒันาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตา่งๆ  
                              4. พฒันาด้านแรงงานสมัพนัธ์   เพ่ือสร้างความผกูพนัและความผาสกุให้กบัพนกังานขององค์กร     
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4. ทรัพย์สินท ี่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
                      บริษัทมีสนิทรัพย์รวมสทุธิ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  จํานวน  2,303.89 ล้านบาท ถือเป็น
สนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทัง้สิน้จํานวน  1,279.07  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  55.52  ของสนิทรัพย์
รวม  โดยมีรายละเอียด สนิทรัพย์ถาวรหลกัท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ  ดงันี ้
 

(1) ท่ีดิน มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย
  
                     

ประเภท / 
ลักษณะทรัพย์สนิ  

ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ์ 

มูลค่า 
 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ท่ีดิน  6 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 7.87 ลบ. คํา้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว 
วงเงิน 400 ล้านบาท กบั 
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่
(ปัจจบุนั  ไมมี่เงินกู้)  

2.ท่ีดิน  2 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 2 งาน 38 ตารางวา 
ท่ีตัง้ ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 12.96 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั   

3.ท่ีดิน  5 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา 
ท่ีตัง้ 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 197.47 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั   

4.ท่ีดิน  4 แปลง 
รวมเนือ้ท่ี 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา 
ท่ีตัง้ ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 356.91 ลบ. ไมมี่ภาระผกูพนั 

    
 (2) อาคารและสิง่ปลกูสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชัน้และอาคาร 16 ชัน้ มีมลูคา่
สทุธิหลงัหกั คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 351.42 ล้านบาท  
 (3)  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ มีมลูคา่สทุธิหลงัหกั คา่เส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 259.72 ล้านบาท  
 (4)   สนิทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้ระบ ุ  มีมลูคา่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของสนิทรัพย์รวม
ของบริษัท มลูค่าสนิทรัพย์ถาวรอ่ืนๆสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 92.72 ล้านบาท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 
 ปัจจบุนับริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกบับคุคลภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพย์    และการ
ดําเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญั 
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6. ข้อมูลท ั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 
     

6.1 บริษัท  
ชื่อบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
ชื่อสถานที่ทาํการ                โรงพยาบาลนนทเวช 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยนอก

และผู้ ป่วยใน  ตลอด 24 ชัว่โมง 
ที่ต ัง้สาํนักงานใหญ่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
ที่ต ัง้สาขา 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรีุ  
                 จงัหวดันนทบรีุ 
เลขทะเบียนบริษัท   0107536001087 
Home Page   www.nonthavej.co.th 
E-Mail    nonthavej@nonthavej.co.th 
โทรศัพท์   0-2596-7888 (อตัโนมติั 200 หมายเลข) 
โทรสาร     0-2589-8753 
จาํนวนและชนิดของหุ้นท ี่จาํหน่าย  หุ้นสามญัจํานวน 160 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ  1  บาทและเรียกชําระแล้ว       
   เตม็มลูคา่ 
 

6.2 จาํนวนและชนิดของหุ้นท ี่จาํหน่ายได้แล้วท ัง้หมดของนิตบิุคคลที่บริษัทถือหุ้น  ตัง้แต่ 
ร้อยละ 10 ข ึน้ไปของจาํนวนหุ้นท ี่จาํหน่ายได้แล้วท ัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้  

- ไมมี่ – 

 
6.3  บุคคลอ้างองิอ ื่น  ๆ  

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 ช่ือสํานกังาน  :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ท่ีตัง้   :  เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์   : 0 2009-9000  
โทรสาร   : 0 2009-9991  
SET Contact center  : 0 2009-9999 
Website                : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail   : SETContactCenter@set.or.th 
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ฝ่ายกาํกับบริษัทจดทะเบียน  
ช่ือสํานกังาน  :  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ท่ีตัง้   :  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
 โทรศพัท์   :  0-2009-9000  
 โทรสาร   :  0-2009-9991 

Set Contact Center :  0-2009-9999 
E-mail   :  SETContactCenter@set.or.th 
Website   :  http://www.set.or.th 
 

 ผู้สอบบัญชี 
 ช่ือสํานกังาน  :  บริษัท  สํานกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  จํากดั 

ท่ีตัง้   :  518/3 อาคารภาณนีุ ชัน้ 7  
             ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท์ / โทรสาร   :  0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7 
 
 ที่ปรึกษากฎหมาย 
 ช่ือสํานกังาน  :  สํานกังานกฎหมายฟาร์อีสฑ์  (ประเทศไทย)  จํากดั 

ท่ีตัง้   :  121/74-75  อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์  ชัน้  24 
             ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง   กรุงเทพฯ  10310 
 โทรศพัท์   :  0-2641-3181-88 , 0-2248-6711 
 โทรสาร   :  0-2641-3189 ,  0-2248-6719 
 

ช่ือสํานกังาน  :  สํานกังานกฎหมายธรรมโชติ 
ท่ีตัง้   :  6 ซ.นนทบรีุ 24/2 ถนนสนามบินนํา้ 

            ตําบลทา่ทราย  อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ  11000 
 โทรศพัท์   :  0-81815-5160 
 โทรสาร   :  0-2526-6697 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท ี่ 2 
การจดัการและการกาํกับดูแลกจิการ  
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ส่วนที่ 2  การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ  
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น 
             7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท  

                       บริษัทมีทนุจดทะเบียน  160   ล้านบาท    เรียกรับชําระแล้วครบทัง้จํานวน   160   ล้านบาท 
เป็น หุ้นสามญั 160  ล้านหุ้น  มลูคา่หุ้นละ  1  บาท   

 

7.2 ผู้ถ ือห ุ้น  
 รายชื่อผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ 

               (ก) รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 
  

                               ชื่อ  – สกุล จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้น
ท ัง้หมด 

1. นางสาวประพิชญา  พรมมาส    73,486,800            45.929 

2. นายภาโณตม์                 พรมมาส 11,430,000 7.144 

3. นพ.พรมพนัธ์                  พรมมาส  9,670,000 6.044 

4. นางปัทมา พรมมาส 6,040,000 3.775 

5. นายลพชยั               แก่นรัตนะ 1,500,000 0.938 

6. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว 1,332,000 0.833 

7. นายปราเสริฐ                ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786 

8. นายอนชิุต  ศิริพฒัน์ 1,100,000 0.688 

9. นางสาวฐิติยา  สนธิแก้ว 1,000,000 0.625 

10. นายคติมนัต์ สนธิแก้ว 1,000,000 0.625 
 รวมทัง้สิน้  107,816,800 67.386 

               

              (ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

 
ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง จาํนวนหุ้น % ของจาํนวน

หุ้นท ัง้หมด 
1.นางปัทมา               พรมมาส 
และครอบครัว 

ประธานกรรมการ   และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

100,626,800 62.892 

2.นายลพชยั              แก่นรัตนะ   กรรมการ 1,500,000 0.938 
3.นพ.สราวฒิุ             สนธิแก้ว กรรมการและ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 1,332,000 0.833 

รวม  103,458,800 64.663 
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  7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิของปีนัน้ ๆ 
ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี ดงันี ้
 

ปี จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงาน 

กําไรสทุธิ/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

ร้อยละของกําไร

สทุธิท่ีจ่าย 

จ่ายเงินปันผล/หุ้น

(บาท/หุ้น) 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

2561 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2560 2.21 60.10 1.33 25 พฤษภาคม 2561 

2560 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2559 1.98 60.00 1.19 23 พฤษภาคม 2560 

2559 เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2558 1.86  60.08 1.12  27 พฤษภาคม 2559 

 
หมายเหต ุ:  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
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8. โครงสร้างการจัดการ   

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดย
มีแผนผงัองค์กรของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

โครงสร้างบรรษัทภบิาลของบริษัท   
 

 
 

                                                                                                                            แต่งตัง้ ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน                                             
                            

สร้างผลตอบแทนและเพ่ิมมลูค่าในระยะยาว 

. 
 
 
 

         แต่งตัง้ ถอดถอน และกํากบัดแูล 
     
                    รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
                                                         

 
                                                                                                              

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ให้ความเป็นธรรม และสนบัสนนุ สง่เสริมให้เกิดความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
 

คณะกรรมการ  
บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน   

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 

รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
(สายงานแพทย์และการแพทย์) 

รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล             
(สายงานบริหาร) 

ผู้ อํานวยการสายบญัชี การเงิน 
และกลยทุธ์องค์กร 

ที่ประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น 

ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่   5  คน  แตไ่มเ่กิน  

12  คน  และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด แตไ่มน้่อยกวา่ 3 คน 
ปัจจบุนัคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จํากดั (มหาชน)  มีจํานวน 8  คน 

แบง่เป็น 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร        3 คน  
กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร  5 คน  โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน  
 

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
วันจดทะเบียนแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการของ

บริษัทฯ  
1. นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ  / 

กรรมการ 
6 มีนาคม 2558 

29 กนัยายน 2536 
2. นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ 29 กนัยายน 2536 
3. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  
29 กนัยายน 2536 

4. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  กรรมการ   กรรมการบรรษัทภิบาล /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

29 กนัยายน 2536 

5. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  29 กนัยายน 2536 
6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  29 เมษายน 2552 
7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 29 กนัยายน 2536 
8. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                    29 กนัยายน 2536 

 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา   พรมมาส    นายลพชยั     แก่นรัตนะ    
นายสราวฒิุ    สนธิแก้ว   นายกมเลศน์   สนัติเวชชกลุ    โดยกรรมการสองในส่ีนี ้ ลงลายมือช่ือร่วมกนั   และ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 
นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท  
  คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการท่ีมีตําแหน่งเป็น
ผู้บริหาร ซึง่มีเงินเดือนประจําในบริษัท ทําหน้าท่ีบริหารจดัการบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถงึ กรรมการท่ีเป็น
กรรมการเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
  กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถงึ กรรมการท่ีถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ไมไ่ด้
เป็นผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท ตลอดจนไมใ่ช่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่   
  
 



บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช  จาํกดั(มหาชน)                    รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพ ิ่มเตมิ  56-1 ปี 2561 

22 
 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท  
 กรรมการอิสระของบริษัท  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์(กลต.) ดงันี ้
 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ ท่ีมีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปี   ทัง้นี ้  ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือท่ีปรึกษา ของสว่น
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
 3.  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท   และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย   ผู้ มีอํานาจควบคุม  หรือหุ้ นส่วนของสํานัก
งานสอบบญัชี   ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน   ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัท
ร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย   เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท    ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือ
บริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง  พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้น   ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
 9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัท    ปฏิบติั 

ตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  และรับผิดชอบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งสม่ําเสมอโดย 

 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

 การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

 การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ 
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา 
(Duty of Disclosure) 

2. กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ 
บริษัท  โดยมีการทบทวนและอนมุติัเป็นประจําทกุปี   กํากบัดแูล  ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการตามนโยบายท่ี
กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

3. ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา  และรับรู้ถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนด
ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท  เพ่ือให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

4. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น  และปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน  เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ชอบธรรม  และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย 

5.  รับผิดชอบต่อรายงานข้อมลูทางการเงินของบริษัท และข้อมลูทัว่ไป ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส 

6.   กํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการ
ปฏิบติั และเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 

7. สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล 
จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัท พร้อมทัง้กํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทัง้
ปอ้งกนัการกระทําผิดกฎหมาย 

8.  ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสริม 
ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และทนัเวลา 

9. ตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสทิธิและปฏิบติัตอ่ 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กํากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและ
จดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้ผู้
มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายสามารถติดตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

10. พิจารณาแผนพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกํากบัดแูลให้ 
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มีการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี และมีระบบการกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว 

11. ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยให้มีการประเมินผล 
การปฏิบติังานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

12. กํากบัดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทอยา่งโปร่งใส และมีการ 
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม 
 

13. พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสตูรท่ี 
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญ
ในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเหน็วา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ  
 ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. พิจารณากําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ดแูลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือให้กรรมการ
บริษัทสามารถตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม 
 2. เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
  2.1 ดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และ 
        กฎหมาย 
  2.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียน 
         ความคิดเหน็ได้อยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคํานงึถงึผู้ มี 
         สว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 
  2.3 สรุปมติท่ีประชมุและสิง่ท่ีจะต้องดําเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
 3. เป็นผู้ นําในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 
โดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนัและดแูลให้มีการ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of  Conduct)  ของบริษัท 

 5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร และสนบัสนนุการ 
ปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท 
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 6. กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการบริหารจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
 7. กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

8. กํากบัดแูลให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ  
และกรรมการบริษัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 9. กํากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการ 
บริษัทรายบคุคล ประธานกรรมการ และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี และ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนกุรรมการ 

 
 

การแต่งตัง้กรรมการบริษัทและองค์ประกอบ  สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
 1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 2. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือก และเสนอช่ือ
บคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม    ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ดงันี ้
  2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 2.1 เลือกตัง้บคุคลเดียว   
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 3.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมด   กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้มีสทิธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
   4.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย 
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท    การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถงึบริษัท 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 มีข้อบังคับของบริษัทได้กําหนดจํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 โดยในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริษัทต้อง
ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3  โดยให้กรรมการบริษัทท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ปัจจุบนั
บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ จํานวน 8 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้
กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
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นโยบายการดาํรงตาํแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่ง

กรรมการ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอทุิศเวลาสาหรับการปฏิบติัหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทมีแนวปฏิบติัในกรณีประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหารระดบัสงูจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอ่ืน โดยจะมีการเสนอเร่ืองการดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 
 
 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารระดับสงูและฝ่ายจัดการของ

บริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททํางานใน
สถาบนัภายนอกได้ใน 3 กรณีดงันี ้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตัง้ขึน้ เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง 
และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์สว่นรวม เช่น สภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจดัการธุรกิจ ฯลฯ 

(3)การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และไมใ่ช้เวลาอนัจะเป็นผลเสียแก่บริษัท 

ทัง้นีใ้ห้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ ผู้บริหารระดบัสงูเสนอขออนมุติัการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทอ่ืนหรือสถาบนัภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดบัสงูให้เสนอขออนมุติัตาม
อํานาจดําเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีมุ่งให้พนกังานทุ่มเทและตัง้ใจทํางาน 
ตลอดจนอทุิศเวลาการทํางานให้กบับริษัทอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ปฏิบติัตามแนวจรรยาบรรณเร่ืองความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทท่ีพนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนมุติัให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางานให้กบั
สถาบนั/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งบริษัทได้
ส่ือสารให้ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องทราบโดยทัว่ถงึกนัด้วยแล้ว 

 
8.2 ผู้บริหาร  

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ  มีผู้บริหารจาํนวน  3 คน  ดังนี ้
รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

1.  นางปัทมา  พรมมาส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /   รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาล สายงานบริหาร 
2.  นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
3.  นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช ผู้ อํานวยการสายงานบญัชี การเงิน และกลยทุธ์องค์กร                                                   

เลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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8.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและจัดการการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จดัทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี และจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด 
นอกจากนี ้ยงัมีหน้าท่ีช่วยให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นางสาว  สรีุย์  ศงักรพานิช    ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 
11 สงิหาคม 2551 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้
 1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัท และ 
     ติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถกูต้อง และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัตอ่กรรมการ 
 2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   
   3. บนัทกึรายงานการประชมุรวมทัง้ติดตามให้มีปฏิบติัตามมติท่ีประชมุทัง้การประชมุผู้ ถือหุ้นและ 
     การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานกํากบัดแูล 
     ของบริษัท 
 5. ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น 
 6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ จาก 

ขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมี
มลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัทฯ และผลการดําเนินงานในแต่ละปีเพ่ือ
นําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั 
 

(1) ค่าตอบแทนประจาํ 
 
รายการ  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท    

- คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท) 3,541,000 3,174,000 2,983,000 

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 12,000 10,000 10,000 

- สทิธิประโยชน์อ่ืน -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท) 300,000 300,000 300,000 

- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน) 120,000 120,000 120,000 

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

-  สทิธิประโยชน์อ่ืน -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภบิาล    

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 12,000 10,000 10,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  

   

- คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 12,000 10,000 10,000 

 
รายละเอ ียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561 เป็นดังนี ้

รายชื่อ  
 

ตาํแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ   
ค่าตอบแทน

รายปี 
ค่าเบีย้
ประชุม  

สิทธ ิ
ประโยชน์อ ื่น 

รวม 

1.  นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ   442,625 88,000 -ไมมี่- 530,625 
2.  นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ 442,625 88,000 -ไมมี่- 530,625 
3.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ กรรมการอิสระ  และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

442,625 98,000 -ไมมี่- 540,625 

4.  นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ
บาล  / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

442,625 96,000 -ไมมี่- 538,625 

5.  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล  

442,625 98,000 -ไมมี่- 540,625 

6.  ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

742,625 88,000 -ไมมี่- 830,625 

7.  นพ.จรูญ  ชยัโรจน์  กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

562,625 88,000 -ไมมี่- 650,625 

8.  นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ                                  

562,625 76,000 -ไมมี่- 638,625 

รวม  4,081,000 720,000 -ไม่มี- 4,801,000 

 
8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ และสทิธ ิประโยชน์อ ื่น  ๆ  

-ไมมี่- 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบ 

การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ ผลสําเร็จทางธุรกิจ
ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมติัสําหรับผู้บริหารระดบัสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนเป็นรายบคุคลจากผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน ทัง้นีก้ารปรับอตัราเงินเดือนและโบนสัประจําปี ซึ่งจะสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
 8.4.2.1  ค่าตอบแทนผู้บริหารท ี่เป็นตัวเงนิ 
  (1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร   
                                  ในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหาร  ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั 
รวมทัง้สิน้  9.38  ล้านบาท 
  
                            (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  
 - ไมมี่ –  

8.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารท ี่ไม่เป็นตัวเงนิ  และสิทธ ิประโยชน์อ ื่น ๆ  
-ไมมี่- 

 
8.5 บุคลากร   
                        บริษัทฯ มีพนกังานระดบับริหาร จํานวน 87 คน และพนกังานท่ีปฏิบติังาน จํานวน 1,457 คน 
รวมทัง้สิน้ 1,544 คน  โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บคุลากรจํานวนทัง้สิน้  441.30  ล้านบาท 
ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน  โบนสั  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม   และเงินสมทบกองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2561 จาํนวน 
พนกังานระดบับริหาร 87 
พนกังานท่ีปฏิบติังาน 1,457 
    รวม (คน) 1,544 
ค่าตอบแทนพนักงาน  (ล้านบาท) 441.30 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ  

9.1 การกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 
บริษัทฯ  ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึได้จดัทําคูมื่อบรรษัทภิบาล 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนว
ปฏิบติั นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทํา
หน้าท่ีกํากบัดแูลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทัง้การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ติดตามดแูลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาล  ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัให้มีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ
และสอดคล้องกบัแนวปฏิบติัทางด้านบรรษัทภิบาลในระดบัประเทศ เป็นประจําทกุปี โดยให้เร่ืองบรรษัทภิบาล
เป็นวาระหลกัวาระหนึง่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัท ได้ปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปได้ดงันี ้  
1. สทิธ ิของผู้ถ ือห ุ้น  

   บริษัทให้ความสําคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
โดยสิทธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะของนักลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้ นจึงเป็นเวทีสําคัญสําหรับผู้ ถือหุ้ นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม 
พิจารณาลงคะแนนเสียงชีข้าด และคดัเลือกคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลบริษัทแทนผู้ ถือหุ้น      ดงันัน้
ผู้ ถือหุ้นจงึมีสทิธิโดยชอบท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและรับทราบผล
การประชมุ 

 ในปี 2561 บริษัทได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆท่ีเป็นการสง่เสริม และอํานวยความสะดวกใน 
การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ในการร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

1.1 กาํหนดการจัดประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
       บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมสุามญัผู้ ถือหุ้น ปีละครัง้ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน 

นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็น
เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้
บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
          ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 26 เมษายน  2561 
ณ ห้องประชมุนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช  ในระหวา่งปีไมมี่การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
  
   1.2 การแจ้งเชญิประชุมล่วงหน้า 
         ในปี 2561  จากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 
มีมติให้จดัการประชมุใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 โดยได้เปิดเผยมติการประชมุ วนั
ประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้ นทราบล่วงหน้าในวันท่ีคณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
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หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุท่ีมีรายละเอียดวาระการประชมุ ข้อมลูประกอบท่ีสําคญัและจําเป็นสําหรับการตดัสินใจ/ ความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมท่ีผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจําปีพร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการประชมุเอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉนัทะ  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดย
ระบุวิธีการใช้ไว้ชดัเจนตามท่ีบริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น  หนงัสือ
เชิญประชุมส่งออกวันท่ี 10 เมษายน 2561 และได้ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่าง
ตอ่เน่ือง 3 วนั ก่อนวนัประชมุ  (วนัท่ี 10-12 เมษายน 2561) เพ่ือบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า
เพียงพอสําหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชุม   ทัง้นี ้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นํา
ข้อมลูหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
30 วนั (เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี  28 มีนาคม 2561) 
 

1.3 การดาํเนินการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
       ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้  ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้เลขานกุาร 

บริษัทแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งทําหน้าท่ีเป็น
คนกลางให้ท่ีประชมุรับทราบ รวมถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน   เม่ือมีการให้ข้อมลูตามระเบียบ
วาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และซกัถามในแต่ละ
วาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ   จากนัน้ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซกัถามอย่าง
ชดัเจน  ตรงประเด็น และให้ความสําคญักบัทกุคําถามแล้วจึงให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระนัน้ๆ สําหรับ
วาระการเลือกตัง้กรรมการ ประธานฯ จะดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล  ประธานฯ จะดําเนินการ
ประชุมตามลําดบัวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ท่ี
ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้า
ร่วมประชมุ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้น ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระท่ี
กําหนดไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทัง้นีใ้นการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ไมมี่การเปล่ียนลําดบัระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ได้กําหนดไว้
ในท่ีประชมุอยา่งใด  
          อนึ่ง ในการประชุมทกุครัง้จะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน 
และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกบันบัคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประมาณ 
1-2 ชัว่โมง ทัง้นีใ้นการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้กําหนดการประชมุเวลา 10.00 น. โดยเร่ิมรับ
ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุรวมจํานวนทัง้สิน้ 67 ราย จํานวนหุ้น
รวมทัง้สิน้ 104,748,600 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 65.47 % เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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   1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
         ในปี 2561 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ (วนัท่ี 26 เมษายน 
2561) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง   
รวมทัง้ข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ   และคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ภายในกําหนด 14 วนั รวมถงึเผยแพร่รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

(1) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดย
การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทน และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้   โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้
อีกด้วย 

(2) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชมุ บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ เพ่ือให้ขัน้ตอนในการ
ลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถกูต้อง มีตวัแทนของ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเม่ือจบการประชุม ผู้ ถือหุ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

       (3) ก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานกุาร 
             บริษัทแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการยอ่ย และผู้สอบบญัชีของบริษัท  
                       ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางให้ท่ีประชมุรับทราบ รวมถงึวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้อง 
                       ลงมติในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถงึการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ 
                         วาระอยา่งชดัเจน  และระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น 
                         ทกุรายสามารถเสนอแนะ ซกัถาม และเสนอข้อคิดเหน็ได้ทกุวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะ 
                        ให้ความสําคญักบัทกุคําถาม และตอบข้อซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเดน็  

(4) เลขานกุารบริษัทได้บนัทกึการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยจดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือ
หุ้นทกุรายอย่างถกูต้อง ทนัเวลา เท่าเทียมกนั และโปร่งใส เพียงพอสําหรับการตดัสินใจในการ
ลงทนุของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 

    
             จากการพฒันาปรับปรุงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งต่อเน่ือง ทําให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจําปี 2561 ซึง่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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                    2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้นอย่างเท่าเท ียมกัน 
   บริษัทมุง่มัน่ในการสร้างความเทา่เทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ทกุกลุม่ ไมว่า่จะ 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยได้ดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้
 

   2.1 การเสนอวาระการประชุมเพ ิ่มเตมิและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
          บริษัทกําหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชมุฯ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณากําหนดเป็นระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้โอกาสผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกํากบั
ดแูลบริษัท และการคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ ประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกนัและ
ต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชมุ หรือเสนอ
ช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สําหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทฯได้นํา
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ 
และ/หรือ ช่ือบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า     อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และไม่
มีการเสนอช่ือบคุคลเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการในระยะเวลาดงักลา่ว ซึง่เลขานกุารบริษัทได้รายงานต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว 
 
   2.2 การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถ ือห ุ้นในการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
         การดําเนินการท่ีผ่านมา ในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทฯ ได้อํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูลต้อนรับให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ  
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง  นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว  
 

   2.3 การมอบฉันทะ 
          เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 2561 ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้น
สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุ
ทัง้หมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด เพ่ือให้เป็นผู้ เข้า
ประชมุและออกเสียงลงมติแทนผู้ ถือหุ้นได้โดยไม่มีเง่ือนไข ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้ อ่ืน บริษัทฯ
ให้สทิธิและปฏิบติัตอ่ผู้ รับมอบฉนัทะเสมือนเป็นผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดย
ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทางโทรศพัท์หรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต์ อีเมล์ เป็นต้น 
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   2.4 การดูแลเรื่ องการใช้ข้อมูลภายใน  
         คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร 
และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
ดงันี ้
   • ห้ามบคุคลท่ีเก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สปัดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 
(Blackout Period) 
   • ในกรณีท่ีทราบข้อมลูใดๆ ท่ียงัไมเ่ปิดเผยซึง่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ต้องไมซื่อ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สู่
สาธารณะทัง้หมดแล้ว 
   การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัทรัพย์  ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ ท่ีมีการประชมุ และมีการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วในรายงานประจําปี 
 
                  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม    เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกนัระหว่างบริษัท และผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนดข้อพงึปฏิบติัเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้
เสียในคูมื่อพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือให้พนกังาน ,เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารตระหนกัถงึความสําคญัของสทิธิของผู้ มี
สว่นได้ ดงันี ้
  ผู้ถ ือห ุ้น   บริษัทฯ มุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
    และการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  ด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ โดย 
    บริษัทฯ มีนโยบายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ 
    ซึง่ท่ีผา่นมาบริษัทได้ยดึถือนโยบายดงักลา่วและปฏิบติัมาโดยตลอด  
    (ดขู้อ 1  สทิธิของผู้ ถือหุ้น) 
  ลูกค้า  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะให้บริการท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน มุง่ตอบสนองตอ่ 
    ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าโดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง  
    โดยทําการสํารวจความคาดหวงัและความพงึพอใจของลกูค้า  เพ่ือ 
    ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการและจดัให้มีแผนกบริการลกูค้าท่ีทํา 
    หน้าท่ีรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนข้อเสนอแนะ  มาดําเนินการให้ลกูค้า   
  พนักงาน    บริษัทฯ ให้การดแูล  ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถ 
    พนกังาน อยา่งตอ่เน่ือง   เสริมสร้างวฒันธรรมและจริยธรรม ในการ 
    ทํางาน  โดยจดัอบรมในเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านการ 
    คอร์รัปชัน่  กบัพนกังานและผู้บริหารทกุระดบั  รวมทัง้ให้มีการทดสอบ 
    ความรู้ความเข้าใจ สง่เสริมให้มีความรู้ด้านสิง่แวดล้อมและนโยบายการ 
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    จดัการด้านพลงังาน โดยคณะกรรมการจดัการพลงังาน เพ่ือให้พนกังาน 
    ทกุคนเข้าใจและร่วมกนัอนรัุกษ์การใช้พลงังาน และดแูลสิง่แวดล้อม 
    สง่เสริมให้มีการทํางานเป็นทีม  ปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม 
    เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ 
    ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของแตล่ะคน 
     โดยมีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน ในระยะสัน้โดยอิงตามระดบัผลการ 
    ประเมินผลการปฏิบติังาน และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของ 
    บริษัทฯเทียบเคียงกบัตลาด และอตุสาหกรรมเดียวกนัได้  
    สว่นในระยะยาวบริษัทฯมีการวดัผลการปฏิบติังานและศกัยภาพของ 
    พนกังาน โดยจดัให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อนั 
       สอดคล้องกบัแผนทดแทนตําแหน่งงาน ของบริษัท(Succession Plan)  
    นอกจากนีจ้ดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการตา่งๆให้กบั 
    พนกังาน โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือดแูลสวสัดิภาพและความ 
    ปลอดภยัของพนกังานและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ดงันี ้
     - ให้สทิธิสวสัดิการรักษาพยาบาลแก่พนกังาน และมีสว่นลด 
    พิเศษสําหรับครอบครัวพนกังาน 
             - จดัให้มีการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจําทกุปี โดยทํา 
    การประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจดั 
    โปรแกรมการตรวจสขุภาพให้เหมาะสมกบัพนกังานแตล่ะกลุม่ และให้ 
    ความรู้กบักลุม่ท่ีมีผลการตรวจสขุภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับ 
    คําแนะนําในการดแูลสขุภาพอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2561  กําหนดให้ 
    พนกังานทกุระดบัตรวจสขุภาพในเด◌ือน  พ.ย.-ธ.ค. 2561 
               - สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพและร่างกายท่ีแข็งแรงโดยนํา 
    ข้อมลูจากผลการตรวจสขุภาพของพนกังานมาพิจารณาเพ่ือให้ความรู้ใน 
    เร่ืองโรคท่ีพนกังานเป็นจํานวนมากในปีท่ีผา่นมาได้จดับรรยายให้ความรู้ 
    ในเร่ือง โรคเบาหวาน  ความดนัและภาวะการมีไขมนัในเลือดสงู  และโรค 

    ท่ีสาเหตมุาจากพฤติกรรมในระหวา่งทํางาน (Office Syndrome)    
    รวมทัง้รณรงค์ให้พนกังานออกกําลงักายมากขึน้  ทําให้มีสถิติการใช้ห้อง   
    Fitness   เพิ่มมากขึน้     
     - จดัให้มีการช่วยเหลือบตุรในด้านการศกึษาโดยมีการมอบทนุ 

    ให้กบับตุรของพนกังาน      
 
            คู่แข่งข ัน   บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุ  นโยบายการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรี 
    และเป็นธรรม   
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 คู่ ค้า/พันธมติร /เจ้าหนี ้ บริษัทฯ สร้างความเช่ือมัน่ ให้แก่คูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนีข้องบริษัท ด้วย 
    การยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต และปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาและ 
    ข้อตกลงท่ีทําไว้กบัคูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้อยา่งเคร่งครัด  บริษัทฯได้มีการ 
    ชําระเงินให้กบัคูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้ทกุรายอยา่งถกูต้อง ตรงตอ่เวลา 
    และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัไมป่กปิดข้อมลูหรือ 
    ข้อเทจ็จริงอนัทําให้เกิดความเสียหายแก่คูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้ของบริษัท  
    ในปีท่ีผา่นบริษัทได้เชิญคูค้่า/พนัธมิตร/เจ้าหนี ้มาร่วมรับทราบ จริยธรรม 
    ทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  
    นอกจากนีย้งัเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายตอ่ต้านการ 
    คอร์รัปชัน่ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัท เพ่ือให้บริษัทและคูค้่า/พนัธมิตร/ 
    เจ้าหนีต้า่งๆท่ีมาจะเข้ามาทําธุรกิจกบับริษัทฯ เกิดความมัน่ใจ  
  สังคม ชุมชน  บริษัทฯ ตระหนกัในความเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน 
  และสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสงัคมสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน โดย 
    มุง่เน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เร่ืองการปฐม 
    พยาบาลเบือ้งต้น แก่พนกังานบริษัท  ทํากิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ กบั 
    สงัคมหมูบ้่านในจงัหวดันนทบรีุ และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วม 

    ซ้อมแผนรองรับการเกิดอบุติัภยัหมู ่และซ้อมแผนปอ้งกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั 
    ร่วมกบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยั   เทศบาล จงัหวดันนทบรีุ และชมุชน 
    ใกล้เคียง ซึง่บริษัทฯได้ดําเนินการเป็นประจําทกุปี  

ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ครบรอบ 37 ปี ได้บริจาคเงินจากสว่นหนึง่ของ
รายได้ ท่ีมียอดคา่รักษาพยาบาลตัง้แต ่1,000 บาท ขึน้ไป ร่วมบริจาคเงิน
มลูคา่ 37 บาท เพ่ือสมทบทนุบํารุงสภากาชาดไทย   และได้จดักิจกรรม 
โครงการ "แคใ่ห้ก็สขุใจ" (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจําปี 2561   เพ่ือให้เป็น
สว่นหนึง่ในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กบัศนูย์บริการโลหิต
แหง่ชาติ สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนษุย์โดยมี จํานวนโลหิตท่ี
บริจาคทัง้สิน้ 49,050 มิลลลิติร     

    บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสริมนโยบายเก่ียวกบัการลด ละ เลกิการ 
    ใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร เพ่ือสขุภาพท่ีดีของพนกังาน  และร่วมรักษา 
    สิง่แวดล้อม   และการอนรัุกษ์พลงังานโดยการให้ความรู้และสร้าง 
    ความตระหนกัให้เกิดขึน้กบัพนกังานเพ่ือให้ พนกังานทกุคนช่วยกนั 
    อนรัุกษ์พลงังาน และสิง่แวดล้อม มีการควบคมุการปลอ่ยนํา้เสียออกสู ่
    ชมุชนให้อยูใ่นระดบัท่ีต่ํากวา่คา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
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 นโยบายจริยธรรมทางธุรกจิ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนกังาน

ทกุระดบั ยดึถือปฏิบติั เพ่ือให้บริษัทฯมีการดําเนินงานอยา่งถกูต้องตามหลกัจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั 
ดงันี ้ 

1. การปฏบิัตติามกฎหมาย และยดึหลักสทิธ ิมนุษยชน   
บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  และข้อบงัคบัของทางราชการท่ี

เก่ียวข้อง และจริยธรรมกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท เคารพตอ่วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและยดึหลกัสิทธิมนษุยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ   

 
2. การใช้สทิธ ิทางการเมือง  

บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการดําเนินการใด ๆ ท่ีเป็นไปตาม
ระบอบการปกครองของประเทศ และสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้สทิธิ
ทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพ่ือให้บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความ
กดดนัทางการเมือง  
3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน กระทําการใดๆ โดยยดึถือผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นสําคญั และไมเ่ก่ียวข้องในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ . 
4. การเกบ็รักษาความลับ การเกบ็รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน   

บริษัทฯจะรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัมิให้ร่ัวไหลไปยงับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

บริษัทฯไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้ อ่ืน เพ่ือให้เกิดความยติุธรรมและเสมอภาคตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ ื่นใด  

บริษัทฯกําหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญัหรือของกํานลั หรือประโยชน์อ่ืนใด 
การเลีย้ง หรือการรับเลีย้ง กระทําได้ในวิสยัท่ีสมควรแตต้่องไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของบริษัทฯ 
6. ทรัพย์สนิ  ทรัพย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   โทรคมนาคม  

บริษัทฯมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ี และดแูลมิให้สญูหายหรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน  

บริษัทฯจดัให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานต้องใช้อยา่งถกูต้อง มีประสทิธิภาพ ปฏิบติัตามกฎหมาย และนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความระมดัระวงัในการใช้งานทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน โดยต้อง
เคารพลขิสทิธ์ิของเจ้าของทรัพย์สนิทางปัญญา 
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7.การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้น  
  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินงานโดยยดึมัน่ในคณุธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต 

เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็น และปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
8. การปฏิบัตตินของกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงาน 
  บริษัทฯ ปฏิบติัต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็น 
มนษุย์และให้ความเคารพตอ่สทิธิหน้าท่ีสว่นบคุคล  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
พฒันาความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

บริษัทฯ จดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภยั และปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอ
ภาค   

บริษัทฯ จดัให้มีสภาพการจ้างงานท่ียติุธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามความรู้ 
ความสามารถ  ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสก้าวหน้าใน
บริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเหน็และรับฟังข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุ
ระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  

บริษัทฯ รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน การเปิดเผยหรือการถ่าย
โอนข้อมลูสว่นตวัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานสูส่าธารณะจะทําได้ตอ่เม่ือได้รับความเหน็ชอบ
จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผู้นัน้ เว้นแตไ่ด้กระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตาม
กฎหมาย 
9. การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

    บริษัทฯ คํานงึถึงความพงึพอใจของลกูค้าและมุ่งเน้นให้ลกูค้าได้รับบริการท่ีดีมีคณุภาพ  
ปลอดภยัและเคารพสทิธิของผู้ ป่วย  
10. การจัดซ ือ้  จัดหา และการปฏบิัตต่ิอคู่ ค้า 
 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทัง้ปฏิบัติตามพันธะสัญญา  ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงรายงานท่ี
ถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
11. การปฏบิัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทางการค้า อยา่งยติุธรรม โดยคํานงึถงึจริยธรรมในการประกอบ
การค้า  
12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ให้ความสําคญัในการมีสว่นร่วม และสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีให้เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นําไปสูก่าร
พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน  
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13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภยัและคํานงึถงึผลกระทบด้านอาชีวอนามยั 

และสิง่แวดล้อม และกําหนดให้มีระบบการจดัการในระดบัสากล ให้ความสําคญัและปฏิบติัตาม
กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  และข้อกําหนดทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม
ของ ในแตล่ะพืน้ท่ีของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด 
14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสทิธิภาพ ถกูต้อง และเช่ือถือได้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายกํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในท่ี
ดี มีการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม่ําเสมอ โดย
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และตามท่ีคณะกรรมการการตรวจสอบกําหนด โดยยดึหลกัการ
ดําเนินงานและติดตามผลอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บญัชี และผลการดําเนินงาน 
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้การปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งถกูต้อง  
15. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น   
 บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้ 
เสียทกุกลุม่ ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี กําหนดแนวปฏิบติัในการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือปอ้งกนัการ 
คอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจ  
 

 การแจ้งเบาะแสการกระทาํผดิหรือข้อร้องเรียน  (Whistleblower Policy) 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคญัในการกํากบักํากบัดแูลกิจการท่ีดี ด้วย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ยดึมัน่ในความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการปฏิบติัในการแจ้งเบาะแสและ
รับข้อร้องเรียนขึน้ เพ่ือเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีสอ่ไปทางทจุริต คอร์รัปชัน่ โดยผา่นช่องทางพิเศษและกําหนดนโยบายการ
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ ร้องเรียน รวมถงึข้อมลูและเร่ืองท่ีแจ้งจะถกูเก็บเป็นความลบั 
เพ่ือปอ้งกนักรณีถกูละเมิดสทิธิ และได้รับความเสียหาย จงึมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้
 

ผู้มีสทิธ ิ์แจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือร้องเรียน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ท่ีพบเหน็การกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายตา่งๆท่ีบริษัทกําหนด 
  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน 
  เพ่ือเป็นการกลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจงึได้
กําหนดประเภทของเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดงันี ้
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ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส
การกระทาํผิดหรือ  ร้องเรียน 

ผู้รับเรื่ องแจ้งเบาะแสการ
กระทาํผิดหรือรับข้อ

ร้องเรียน 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระทาํผิดหรือร้องเรียน 

เร่ืองการกระทําผิดกฎหมาย 
ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ
พนกังาน 

ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจ
ในทกุระดบั / หรือ ผู้จดัการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย์ 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์:hr@nonthavej.co.th 

เร่ืองการกระทําผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท/หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรือเลขานกุารบริษัท 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ประธาน
กรรมการบริษัท /หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานกุาร
บริษัท 
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์ 
sb@nonthavej.co.th  

เร่ืองการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ 

ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล หรือ
รองผู้ อํานวยการสายงานแพทย์
และการแพทย์ 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาล   
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์: md@nonthavej.co.th 

เร่ืองการทจุริต คอร์รัปชัน่หรือความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณีย์ :  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /หรือ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์ : ia@nonthavej.co.th 
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เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงหรือ
ภาพพจน์ของบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท หรือ/
ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล หรือ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการ
บริษัท/หรือ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 11000 
(2) ทางโทรศพัท์ : 02-596-7888 
(3) ทางอีเมล์:cg@nonthavej.co.th  
เวบ็ไซด์ : www.nonthavej.co.th 

 

วธิ ีการร้องเรียน  
 แจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือร้องเรียนตอ่ผู้ รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึง่ได้โดยตรงผา่นช่องทางท่ี
กําหนดดงันี ้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร  
2. ผา่นทางโทรศพัท์ หรือโทรสาร ของผู้ รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน 
3. ผา่นทาง E-mail Address ของผู้ รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน 
4. ทําเป็นจดหมายถงึผู้ รับเร่ืองแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเร่ือง  

สง่ท่ี :  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน)  
                เลขท่ี 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

5. ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือต้องระบรุายละเอียดข้อเทจ็จริงหรือหลกัฐาน 
ท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เหน็วา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เกิดขึน้ ทัง้นีก้ารร้องเรียนจะถือเป็นความลบัท่ีสดุและผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้
มากกวา่หนึง่ช่องทาง และไมจํ่าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ ร้องเรียน แตห่ากเปิดเผยตนเอง
จะทําให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดําเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียน
ให้ทราบได้ 

 
ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและการรายงาน  
 1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเทจ็จริงหรืออาจมอบหมายให้บคุคล
หรือหน่วยงานท่ีไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานคนหนึง่คนใดมาให้ข้อมลู หรือ
ขอให้จดัสง่เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือการตรวจสอบหาข้อเทจ็จริง 

3.  หากเร่ืองท่ีถกูแจ้งถกูพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงท่ีจะเกิดการทจุริต หรือเก่ียวข้องกบัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานตอ่
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คําแนะนําใน
วิธีการจดัการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเร่ืองดงักลา่วถกูสงสยัวา่จะเก่ียวข้องกบัการทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดงักลา่วจะต้องสง่ตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 
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        หากตรวจสอบแล้วพบวา่เป็นความจริงบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 รวบรวมข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไมป่ฏิบติัตาม
หลกัจรรยาบรรณนัน้ โดยผู้ ท่ีดแูลข้อมลูท่ีเก่ียวข้องต้องเปิดเผยข้อมลูทัง้หมดแก่
ผู้ ดําเนินการรวบรวมข้อมลูและตรวจสอบการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมลูเพ่ือทําการพิจารณาหาต้นเหตวุา่มีการกระทําใด
ท่ีฝ่าฝืน ละเว้นหรือไมป่ฏิบติั  ตามหลกัจรรยาบรรณนัน้หรือไม ่ และรายงานการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมลู แก่ผู้ ท่ีมีอํานาจสัง่การในเร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป 

 รายงานข้อเทจ็จริงแจ้งตอ่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือสรุปรายงาน
ข้อเทจ็จริงแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบสวนหาข้อเทจ็จริง และ
กําหนดการมาตรการดําเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกั
จรรยาบรรณของบริษัท ฯ    

 แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตน  
     4. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีบริษัทกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณ
ของบริษัทจะเสนอเร่ืองพร้อมความเหน็ และกําหนดแนวทางในการปฎิบติัท่ีถกูต้องตอ่ผู้ มีอํานาจดําเนินการใน
บริษัทพิจารณาดําเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียงภาพลกัษณ์หรือฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ขดัแย้งกบันโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู ให้
เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพ่ือพิจารณา และนําเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท รับทราบในท่ีประชมุกรรมบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส   

5. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กบัผู้ เสียหาย 

6. ในกรณีท่ีข้อกลา่วหานัน้ไม่เป็นท่ีน่าสงสยัเพียงพอท่ีจะเกิดการทจุริต และไมมี่ความจําเป็นต้อง
สืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยงัเบาะแสให้ทราบวา่เหตใุด จงึไม่มีการสืบสวน   

7.   ถ้าเหตสุงสยัวา่ทจุริตเร่ืองปลีกยอ่ยไม่สําคญั และปราศจากความเป็นจริงหรือไมมี่ความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัท หวัหน้าของพนกังานท่ีแจ้งเร่ืองปลีกยอ่ยนัน้จะเป็นผู้ รับรายงานเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป  
 
การคุ้มครองปกป้องผู้ท ี่แ จ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน  

 1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้หากเหน็วา่การเปิดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหาย 
กบัตนเอง แต่ต้องระบรุายละเอียดข้อเทจ็จริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เหน็วา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่
มีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทเกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามหากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้ผู้ รับข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้อยา่ง
รวดเร็วย่ิงขึน้ 
 2. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง บริษัทถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานงึถงึความปลอดภยั 
และความเสียหายของผู้รายงาน แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบในทกุขัน้ตอน
จะต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับรู้ชัน้ความลบัสงูสดุ และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทํา
ความผิดวินยั 
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 3. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเหน็วา่ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย 
ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายหรือความไม่
ปลอดภยั 
 4. พนกังานท่ีปฏิบติัตอ่บคุคลอ่ืนด้วยวิธีการท่ีไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบติัด้วยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสม หรือ 
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บคุคลอ่ืนนัน้ อนัมีเหตจุงูใจมาจากการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมลู 
ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเก่ียวกบักรทจุริตหรือการไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัหรือจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถงึการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ ฟอ้งร้องดําเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคํา หรือให้ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทําความผิดวินยัท่ีต้องได้รับโทษ ทัง้นีอ้าจได้รับโทษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้หากการกระทําความผิดตามกฎหมาย 
 5. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม 
 
บทลงโทษ 
ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ ไมป่ฏิบติัตามระเบียบนี ้ รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีกลัน่แกล้งข่มขู่
ลงโทษทางวินยั หรือเลือกปฏิบติั ด้วยวิธีการอนัไมช่อบเน่ืองมาจากการร้องเรียนตอ่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนกบัระเบียบนี ้ ถือวา่ผู้นัน้ กระทําผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายแก่บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระทําดงักลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพง่และทางอาญาหรือ
ตามกฎหมายต่อไปด้วย 
 

           4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไป และ 
สารสนเทศท่ีสําคญัให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังาน 
ก.ล.ต. และ ตลท. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ จงึได้จดัให้มีหน่วยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์( Investor Relations) เป็นตวัแทนในการส่ือสารกบันกัลงทนุ  ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทผา่นทางตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การเปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์  
                     เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะได้อยา่ง 
รวดเร็วบริษัทได้นําเสนอข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัทซึง่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ บนเวบ็ไซต์ ของบริษัท
ฯท่ี www.nonthavej.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะได้อยา่ง
รวดเร็ว บริษัทได้นําเสนอข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัทบนเวบ็ไซต์ โดยมอบหมายให้  คณุสรีุย์ ศงักรพานิช  ซึง่ทําหน้าท่ี
เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึง่สามารถติดตอ่ได้ท่ี โทร 0-2596-7888 ตอ่ 2515 หรือท่ี e-mail: 
suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th 

2. การให้ข้อมลูผา่นส่ือสาธารณะตา่งๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร   
3. การจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์  
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4. เผยแพร่หนงัสือข้อบงัคบัของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล 
ในเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ 

5. มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าท่ีติดตอ่ประสานงานกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ 
 และบุคคลอ่ืนท่ีต้องการข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ 

6. เผยแพร่ข้อมลูสําคญัของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอผา่นช่องทางตลท. แบบแสดง 
รายการข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี รวมถงึเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย  
จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียมี
สว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 
    4.2 การจัดทาํรายงานทางการเงนิ  
            เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินว่ามีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

และรักษาทรัพย์สนิของบริษัทไม่ให้สญูหายหรือนําไปใช้โดยบคุคลท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ี ปอ้งกนัการทจุริตและการ
ดําเนินการท่ีผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบติัถกูต้องตาม
กฎหมายและประกาศท่ีเ ก่ียวข้อง  อีกทัง้ เ พ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีความเช่ือมั่นในรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน การใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมซึง่ถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอและสอดคล้องกบักฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
การสอบทานความถกูต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ นอกจากคณะกรรมการยงัได้ประชุม
ร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือสอบถามและขอความเห็น
จากผู้สอบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลมุเร่ืองสําคญัตามข้อพึงปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี โดยในปี 2561 
บริษัทฯให้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังานดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอสท์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่มี
ความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ ไม่มีความขดัแย้งแห่งผลประโยชน์ท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็น
กลาง และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกําหนด เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่กรรมการและผู้ ถือหุ้นว่า รายงานทาง
การเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้ในทกุ
แง่มมุตามความเป็นจริงทกุประการ  
 บริษัทฯไมเ่คยมีประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจําปี
และรายไตรมาสตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุก่อนระยะเวลาครบกําหนด 
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                    5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 

ในหลายๆด้าน ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการมีการ
ประชุมทกุไตรมาสเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการดําเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดไูด้จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจดัการคณะกรรมการบริษัท  
          คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ บริษัท และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ(ข้อกําหนดคุณสมบติั
กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในภาคผนวก)  ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน 
ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 5 ท่าน และกรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหารและมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริษัททัง้หมด เพ่ือทําหน้าท่ีถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย
ประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน    โดยได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน 
 
  ภาวะผู้น ําและวสิัยท ัศน์  
 คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดแผนการประชมุประจําปีและกําหนดวาระการประชมุ
หลกัในแผนการประชมุ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทบทวนและอนมุติั วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหวัข้อหลกัท่ีกําหนดไว้ในแผนการประชมุประจําปีของบริษัท  
พร้อมทัง้ร่วมกําหนดตวัชีว้ดัและการตัง้คา่เปา้หมายของบริษัท    การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและ
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ทําหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการ
ดําเนินการสําหรับตวัชีว้ดัท่ีไมบ่รรลเุปา้หมายและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกล้ชิด เพ่ือ
สอบทานให้การดําเนินงานของบริษัท เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและรายงานผลการดําเนินงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ กรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัและเร่งดว่นประธานและรอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถหารือและขอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยไมต้่องรอให้ถงึกําหนดการ
ประชมุท่ีจะมีขึน้ในครัง้ตอ่ไป 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอดสอ่ง  ดแูล  
อยา่งใกล้ชิด โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีดีและเหมาะสม   รวมถงึการดแูลเพ่ือไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผลการ
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ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา กรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญัและเร่งดว่นคณะกรรมการตรวจสอบ
จะนดัหารือนอกแผนการประชมุประจําปีเพ่ือรายงานผลทนัที 
              การบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และผู้ อํานวยการโรงพยาบาลจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลให้ทกุหน่วยงาน
ดําเนินการบริหารคณุภาพและจดัการความเส่ียงให้ครอบคลมุทกุด้านทัว่ทัง้องค์กร โดยกําหนดให้นําเสนอ
รายงานคณุภาพตามตวัชีว้ดัและความเส่ียงทกุไตรมาส นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานและประเมินความเส่ียงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความ
เส่ียงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําทกุปี 
 

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีชดัเจนในการดแูลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ขัน้ตอนการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  และในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย
ในวาระใดๆ  กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว  มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหน้าท่ีใน
การสอดสอ่ง  ดแูลเพ่ือไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   
 

   สําหรับการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในนัน้  บริษัทได้มีนโยบายกําหนดห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนกังานในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไม่มี
หน้าท่ีเก่ียวข้องและไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
ลําดบั รายช่ือกรรมการ จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น (หุ้น) หมายเหต ุ

ณ 31ธ.ค.2560 ณ 31ธ.ค.2561 เพ่ิมขึน้(ลดลง) ระหว่างปี 

1. นางปัทมา  พรมมาส 6,040,000 6,040,000 -  
2. นายลพชยั  แก่นรัตนะ 1,500,000 1,500,000 -  
3. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ 90,000 90,000 -  
4. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  1,332,000 1,332,000 -  
5. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  275,000 275,000 -  
6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  NA NA -  
7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ 700,000 700,000 -  
8. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา 230,000 230,000 -  
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  จริยธรรมทางธุรกจิ 
 บริษัทฯ กําหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
ยดึถือปฏิบติั เพ่ือให้บริษัทฯมีการดําเนินงานอย่างถกูต้องตามหลกัจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้
ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ท่ีบริษัทฯให้ความสําคญั   ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัท เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารให้กบั 
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน หรือบคุคลภายนอก  ได้รับทราบ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ทบทวน จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฎิบติัของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทัง้นีเ้พ่ือให้พนกังานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบติัตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจได้ ในการอบรมได้จัดทําคําอธิบายสําหรับปัญหาท่ีมกัถามบ่อยให้พนักงานและผู้บริหารทราบ เพ่ือให้
สามารถปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ ได้อย่างถกูต้อง  รวมทัง้การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเม่ือพบผู้กระทํา
ผิด  ในการอบรมได้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบ และเก็บไว้ในประวติัพนักงาน เพ่ือให้
จริยธรรมทางธุรกิจคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในแผนฝึกอบรม
ประจําปีของพนกังานและผู้บริหารทกุระดบั  
  
  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน     8 คน ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร      3 คน 
               คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร      5 คน 
 บริษัทฯมีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพ่ือให้การดําเนินงานมีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   
  
  การรวมหรือการแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทัง้หมด 
ประธานกรรมการไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้ 2 ทา่นเป็นตวัแทนจาก 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่เดียวกนั อยา่งไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกว่า 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด ทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน 
   
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมและทําหน้าท่ีในการเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการ  เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
  การประชุมคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดแผนประชมุประจําปี ไว้อยา่งน้อยปีละ 6 ครัง้ มีการประชมุพิเศษ
เพิ่มตามความจําเป็น มีการกําหนดวาระการประชมุลว่งหน้า มีการออกหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระ
การประชมุ และสง่เอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า 5-7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้ศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 
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บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ
คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ในปี 2561 คณะกรรมการไดจ้ดัประชุมทัง้สิน้ 8 ครัง้ มอีตัราการเขา้รว่มประชุมของกรรมการ
คดิเป็นรอ้ยละ 96.88 

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม

ของ
คณะกรรมการ  

อัตราการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1. นางปัทมา  พรมมาส ประธานกรรมการ   8/8 100% 
2. นายลพชยั  แก่นรัตนะ กรรมการ 8/8 100% 
3. นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ กรรมการ  และประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
8/8 100% 

4. นพ.สราวฒิุ  สนธิแก้ว  กรรมการ  กรรมการบรรษัทภิบาล  และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

7/8 87.50% 

5. ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ  กรรมการ  และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล  

8/8 100% 

6. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

8/8 100% 

7. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 8/8 100% 
8. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  7/8 87.50% 
 
  คณะอนุกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการย่อย  ขึน้  3 คณะ  ได้แก่  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นีร้ายละเอียดของ
คณะกรรมการชดุยอ่ย และขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีปรากฏในข้อ  9.2  คณะกรรมการชดุยอ่ย  
 
 
  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ 
ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมีการ
ควบคมุดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานผู้ ติดตามควบคมุและ
ประเมินผลออกจากกัน เพ่ือเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายใน
ทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในการสอดสอ่งการดําเนินงานของบริษัท 
และแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
สําคัญของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท(Compliance Control) เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระจงึกําหนดให้รายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ทําหน้าท่ีค้นหา ประเมิน และหามาตรการปอ้งกนัความเส่ียงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมี
การติดตามกํากบัดแูลและรายงานผลให้ประธาน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

      คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ือง
นโยบายการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท และให้
นําเสนอรายงานเร่ืองการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเส่ียงและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์ 
แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการ  

 
         บริษัทได้กําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร ดงันี ้ 

 จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกนักําหนด
นโยบายและติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผล
การบริหารความเส่ียงเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้
จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือกําหนดนโยบายและดแูลการบริหารความเส่ียง 

 จดัให้งานบริหารความเส่ียงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจดัทําบญัชีความเสี่ยง
ในงานให้เช่ือมโยงบญัชีความเส่ียงองค์กร  

 สง่เสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคนตระหนกัถึง
ความสําคญัของการบริหารความเส่ียง  

 
การควบคุมการทุจริต  

คณะกรรมการบริษัทเลง็เห็นว่า การทจุริตเป็นความเส่ียงท่ีสําคญัขององค์กร จึงได้กําหนดมาตรการในการ
ควบคมุการทจุริต ดงันี ้ 

 มาตรการปอ้งกนั มีการจดัผงัองค์กรให้เหมาะสมกบัการควบคมุและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีสอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายใน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม กําหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจ  และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
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ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  รวมทัง้กําหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเม่ือพบปัญหา 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

 การดําเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระจาก
ผู้บริหารระดบัสงู ทําหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเส่ียงขององค์กร และการดําเนินการ
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและป้องกันความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้รวมถงึความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทจุริต  

 การให้ความเป็นธรรม ได้กําหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดําเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ถกูกลา่วหา และการคุ้มครองอยา่งเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส  

 
การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองทัง้รายบคุคลและรายคณะเป็นประจําทกุปี 
เพ่ือให้ทราบผลงานและปัญหาในช่วงปีท่ีผา่นมา เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่แบบประเมินตนเองนีแ้บ่งเป็น 2 สว่น ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบคุคล ทัง้นีเ้กณฑ์การ
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเย่ียม คะแนนซึง่
อยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 75 = ดี มากกว่าร้อยละ 55= พอใช้ และต่ํากว่า
ร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึง่สรุปผลได้ ดงันี ้ 

 
 

การประเมนิคณะกรรมการบริษัทท ัง้คณะ  
แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบง่การประเมินเป็น 6 หวัข้อได้แก่ 
(1) บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจดัการความเส่ียง 

การควบคมุภายใน หน้าท่ีทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดําเนินงาน  
 (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ  
 (3) การกําหนดวาระการประชมุ และการมีสว่นร่วมของกรรมการ  
(4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  
(5) การประเมินผลและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
(6) การประเมินผลและค่าตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตําแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมิน
สรุปได้วา่ คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ี ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจของ 

บริษัท มีส่วนสําคญัในการกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี โครงสร้างและ
องค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกําหนดแผนงานเพ่ือปรับปรุงการ
รายงานเหตกุารณ์สําคญั ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีอาจจะทําให้การดําเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทนัท่วงที รวมทัง้ปรับปรุงแผนการพฒันากรรมการ และการพฒันาและสืบทอด
งานผู้บริหารให้มีความครอบคลมุและสมบรูณ์มากขึน้  
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 การประเมนิกรรมการรายบุคคล 
แบบประเมินตนเองรายบคุคลของกรรมการแบง่การประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่  
(1) ความคิดเชิงกลยทุธ์ การกํากบัดแูลกิจการ  
(2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถสว่นบคุคล  
(3) ความเป็นอิสระ  
(4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ  
(5) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ  
ผลการประเมินรายบคุคลพบวา่คะแนนสว่นใหญ่สงูกวา่ร้อยละ  95  จงึสรุปผล การประเมินได้ว่า 

กรรมการมีคณุสมบติัและได้ปฏิบติัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ  

 

การประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย  
ในปี 2561 คณะกรรมการริเร่ิมให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   การประเมินผลของ
คณะกรรมการชดุย่อยดงักลา่วเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลท่ีจดัทําขึน้สอดคล้องกบัหลกัการ
กากบัดแูลกิจการท่ีดีและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ซึง่ครอบคลมุ 4 หวัข้อ ได้แก่  

(1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(2) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
(3) การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย  
(4) การทําหน้าท่ีกรรมการ  
ซึง่ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และปฏิบติัหน้าท่ีได้ครบถ้วนตามกฎบตัรท่ีบริษัท
กําหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ                        ร้อยละ 100  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    ร้อยละ   96 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล      ร้อยละ   96  

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทําเป็นประจําทุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทัง้คณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ ก.ล.ต. ซึง่แบง่เป็น 2 สว่น คือ1) การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
                                                  2) การปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ  

จากผลการประเมินในปี 2561 ไมมี่คําถามในแบบประเมินในข้อใดท่ีมีคําตอบวา่ “ไมใ่ช่” หรือ 
 “ไม่ได้ทํา” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 นี ้ ต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบในการประชมุครัง้ท่ี  1/2562 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2562 ซึง่ผลการประเมินสรุปได้
ว่า องค์ประกอบ คณุสมบติั และการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกบั
แนวทางปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์ แนวทางปฏิบติัท่ีดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกบัภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประเมนิผลงานกรรมการและผู้บริหาร   
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารทัง้หมดเป็นผู้ ประเมินผลการ

ปฏิบติังานประจําปีของกรรมการและผู้บริหาร ซึง่เป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัความสําเร็จของเปา้หมาย
ในระดบับริษัท และความสามารถในระดบับคุคล โดยมีปัจจยัในการพิจารณาประกอบด้วย  

 ตวัชีว้ดัคณุภาพได้แก่ ความเป็นผู้ นํา ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ การบริหารความเส่ียง
และการควบคมุภายใน การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 ความสําเร็จขององค์กรพิจารณาจากดชันีวดัความสําเร็จขององค์กร  

 ความสามารถในการพฒันาธุรกิจให้ดีขึน้  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ให้ความเหน็ชอบผลประเมินการปฏิบติังานของ 

ผู้บริหารระดบักรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสําเร็จเทียบกบัเป้าหมายการปฏิบติังานประจําปี
ของผู้บริหารแตล่ะคน 
 
การปฐมนิเทศกรรมการ  (Director Orientation) 
 สําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือให้
กรรมการใหมไ่ด้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทนุ ผู้ ถือหุ้น โครงสร้าง
การจัดการองค์กร ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ท่ีใช้งานภายใน  รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ 
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และนโยบายต่างๆ
ซึง่เป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการ ให้กบักรรมการ ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทไมมี่กรรมการใหม ่
  
การพัฒนากรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคญัต่อการเข้าร่วมอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ําเสมอ โดยกรรมการส่วน
ใหญ่มีประวติัได้เข้ารับการอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนบัสนนุ
และดําเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนั
อ่ืนๆ ในทกุหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ืองตลอดปี เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาองค์กรตอ่ไป 
  

 
 
แผนพัฒนาและสืบทอดงานตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหาร   

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญัตอ่การพฒันากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพฒันาความรู้
ความสามารถและทกัษะให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสง่เสริมการพฒันากรรมการและผู้บริหาร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสนบัสนนุให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลกัสตูร Director Certification 
Program(DCP) และหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตัง้ผู้บริหารเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
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ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนมุติัผ่านท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารนัน้ คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมทนัทีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูตําแหน่งนัน้ๆเกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ืองและพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม่ําเสมอ มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการได้จดัให้มีการควบคมุภายในเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทกึข้อมลูทางการบญัชีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิและเพ่ือให้ทราบจดุอ่อน เพ่ือปอ้งกนัการดําเนินการท่ี
ผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายในความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่และความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย  
 
 
      
  

 

 

 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  คน  ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ  

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ  
1. ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
6 6 

2. นพ.จรูญ  ไชยโรจน์ กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

6 6 

3. นพ.วิรุณพร  พรหมพงศา กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ)                        

6 6 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกให้ นางสาวสรีุย์ ศงักรพานิช    ดํารงตําแหน่งเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีไ้ด้เสนอคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้   นางสาวสรีุย์ ศงักรพานิช    ดํารงตําแหน่ง
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้
จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  และจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด  นอกจากนี ้ ยงั
ช่วยให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบทา่นใดพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ ดํารงตําแหน่งแทนจะอยูใ่น
ตําแหน่งได้ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และ 

มีประสทิธิผล  

3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

เลกิจ้าง และให้ความดีความชอบหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

       ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

      รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม 

      กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล  

      และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 7.  จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 8.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

        ตรวจสอบ 

 9.  ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี  โดยประเมินการ 

      ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  มีกรรมการ จํานวน  2  คน   ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ  

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ  
1.  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

(กรรมการอิสระ) 
1 1 

2.  นายแพทย์สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน (กรรมการ) 

1 1 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
1.    กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2.    เสนอแนะแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา 
       แก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 
3.    ติดตามดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้าน 
       บรรษัทภิบาลของบริษัท 
4.    พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจและ 
       สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัในระดบัสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีพิจารณา 
       ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 
5.   พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้การมีผลประโยชน์ขดัแย้งท่ีอาจ 
      เกิดขึน้ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
6.   ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจําทกุปี โดยประเมินการ 
      ปฏิบติังานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีกรรมการ 2  คน  ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ  

การเข้าร่วม
การเข้า
ประชุม

คณะกรรมการ  
1.  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

1 1 

2.  นายแพทย์สราวฒิุ  สนธิแก้ว กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

1 1 

 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณารายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการอ่ืนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณากลัน่กรองผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอ่ืน  ใน
กรณีท่ีมีตําแหน่งวา่ง   

3. พิจารณาแตง่ตัง้  โยกย้าย  ถอดถอนพนกังานระดบับริหารของบริษัท 
4. เสนอแผนสืบทอดตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนมุติั 
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5. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
6. พิจารณาแนวทางการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ  และคณะกรรมการ  คา่เบีย้ประชมุ  

                        สวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ 
           หุ้น 

7. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีเป็นธรรมและ      
สมเหตสุมผล  และนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

8. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน โดยประเมินการ
ปฏิบติังานโดยรวมทัง้คณะและประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 (1) การสรรหากรรมการ  
       ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัท และเป็นผู้ เสนอช่ือผู้ ท่ี
มีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือขอความเหน็ชอบจากกรรมการ จากนัน้จะนําเสนอรายช่ือกรรมการดงักลา่วต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไป 
      ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
และแผนในอนาคตจึงได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้ มีความรู้ในเร่ืองธุรกิจ  และมี
ประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าวอย่างน้อย 5 ปี  และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือ
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม นอกจากนีย้งัพิจารณากรรมการท่ีจะเสนอช่ือเพิ่มเติมจากทําเนียบกรรมการ
ของบริษัท 
 (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
      ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารระดบัสงูสดุ (เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และนําเสนอตอ่ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
 
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  - ไม่มี- 
 
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษัทฯ มีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่ต้องลงนามรับทราบ
ตัง้แตแ่รกเข้าทํางาน โดยสรุปนโยบายสําคญัดงันี ้
 บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
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ครองหลกัทรัพย์ ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานุการบริษัทรับทราบ เพ่ือจัดทําบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบคุคล  เพ่ือนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุครัง้ถ้ดไป นอกจากนัน้ ยงั
ได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดดงักลา่วด้วย 
 บริษัทฯ มีข้อกําหนดห้ามนําข้อมลูงบการเงิน หรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทท่ีทราบ เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้อง และห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 
2 สปัดาห์ ก่อนท่ีข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธรณ
ชน  และต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูสู่
สาธารณะทัง้หมดแล้ว   
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  คา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ  จ่ายให้ผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์   
จํากดั โดยแยกเป็น 
 

   
  (2) ค่าบริการอื่น  (non-audit fee) 
    - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
คา่สอบบญัชี 450,000 435,000 415,000 
คา่สอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) 490,000 460,000 420,000 

รวม 940,000 895,000 835,000 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่ 

สงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย(Stakeholders) ตามหลกั 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยทุธ์หลกัของ
องค์กร ทัง้นีไ้ด้ระบุไว้ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร  จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct ) และ
แนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั อย่างเคร่งครัด  
เพ่ือนําไปสูค่วามยัง่ยืนของบริษัทฯ  

 
10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน  : 
(1) กระบวนการจัดทาํรายงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบติัและตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่สงัคมและชมุชมจนถือ 
เสมือนเป็นภารกิจหลกัท่ีจะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและ 
ชมุชนสว่นรวม 

  แนวทางปฏิบติั 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพงึมีสว่นร่วม รวมทัง้จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์

ในการพฒันาและบริการสงัคมและชมุชน  
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ดําเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และ 

สิง่แวดล้อมอยา่งสม่ําเสมอ  
3. ปอ้งกนัอบุติัเหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑ์คา่มาตรฐานท่ี

ยอมรับได้ 
4. ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

และชมุชน อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบั
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 
(2) การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ  ดังนี ้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
      บริษัทฯ ได้มีการกําหนดวิธีปฎิบติัเก่ียวกบัการในการจดัซือ้ จดัจ้าง สนิค้าประเภท 

 ตา่ง ๆ รวมถงึ  อปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ไว้อยา่งชดัเจน และมีการกําหนดมาตรฐานของหนงัสือ 
 สญัญาให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาตอ่รอง และการร่างหนงัสือสญัญาอยา่งถกูต้อง  โดยมี 
 หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีดแูล  ควบคมุและจดัเก็บสญัญาเป็นการเฉพาะ   นอกจากนีย้งัมีนโยบายการ 
 ประเมินผลและกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคณุภาพและความพงึ 
 พอใจสําหรับผลติภนัฑ์ทัว่ไปและผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของ 
 ผู้ รับบริการ  ในปีท่ีผา่นบริษัทได้เชิญคูค้่า พนัธมิตรและเจ้าหนี ้มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ  
 (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่รวมทัง้ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและ 
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 นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัท เพ่ือให้คูค้่าพนัธมิตร  และเจ้าหนีต้า่งๆท่ีเข้า 
 มาทําธุรกิจกบับริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมัน่ใจวา่จะได้รับความเป็นธรรม  

 

(2) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการดําเนินการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถงึแนวทาง 

ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้ผา่นการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน  
2557 และนําสูก่ารปฏิบติัโดยการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนทกุระดบั และทดสอบ 
ความรู้ความเข้าใจ สําหรับพนกังานและผู้บริหารท่ีเข้าใหม ่ถือเป็นหนึง่ในหวัข้อหลกัในการปฐมนิเทศ  
นอกจากนีเ้พ่ือให้นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่คงอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ กําหนดให้อยูใ่นแผนการ 
ฝึกอบรมประจําปีของพนกังานและผู้บริหาร รวมถงึการจดัทําเป็นส่ือการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของ 
บริษัท เพ่ือให้พนกังานสามารถเข้าไปศกึษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางเวบ็ไซด์ของบริษัท 

              ในปี 2557  ท่ีบริษัทได้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตโดยได้ร่วมให้สตัยาบรรณเพ่ือรับทราบข้อตกลงตามคําประกาศ
เจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทําให้ได้รับผลการ
ประเมินอยูร่ะดบัท่ี 1   

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาและนํานโยบายสูก่ารปฏิบติัตามแนวทาง 
ท่ีบริษัทกําหนด และดําเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจว่าการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีความเส่ียง
ต่อการคอร์รัปชั่น มีการส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพ่ือให้ความรู้เก่ียวนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  รวมทัง้การดูแลให้มีการดําเนินการตามนโยบายและมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจําทุกปี ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาปรับปรุงเพิ่มระดบั Anti-Corruption  อย่างต่อเน่ือง  จาก
การเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสถาบัน
ไทยพัฒน์ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็น
ผู้ ดําเนินการโครงการประเมินการดําเนินการเพ่ือความยั่งยืนเร่ือง Anti-Corruption Progress 
Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยู่
ระดบัท่ี 3  ( Established )   
  ในปี 2559 บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
วันท่ี  2  ธันวาคม  2559 เ พ่ือขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตในภาคเอกชนไทย  ขณะนีส้ถาบนั IOD อยู่
ระหวา่งการตรวจสอบ 
  ในปี 2560  คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต   พิจารณาว่าบริษัทยังไม่ผ่านการรับรอง   อย่างไรก็ดีในปี  2561  ทางบริษัทจะประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  ตอ่ไป 
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(3) การเคารพสทิธ ิมนุษยชน  
       บริษัทฯ ได้นําปฏิญญาสากลกําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจ  ให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  และข้อบงัคบัของทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้อง และจริยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท เคารพต่อ
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยดึหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ   

 
 

(4) การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็น 

มนษุย์และให้ความเคารพตอ่สทิธิหน้าท่ีสว่นบคุคล  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุคา่ของพนกังาน สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 
 พนกังาน พฒันาความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

 บริษัทฯ จดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภยั และปฏิบติัตอ่พนกังานทกุ 
 คนโดยเสมอภาค   

 บริษัทฯ จดัให้มีสภาพการจ้างงานท่ียติุธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ตาม 
ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสก้าวหน้าใน
บริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจาก 
 พนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  

 บริษัทฯ รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน การเปิดเผย 
หรือการถ่ายโอนข้อมลูสว่นตวัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานสูส่าธารณะจะทําได้ตอ่เม่ือได้รับความ
เหน็ชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานผู้นัน้ เว้นแตไ่ด้กระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯหรือตาม
กฎหมาย 

 มีการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัทิศทางองค์กร รวมทัง้มีการกําหนด 
เส้นทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) ในตําแหน่งงาน
ท่ีสําคญั   สร้างเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทํางานเพ่ือให้เกิดขวญัและกําลงัใจในการทํางานของ
พนกังาน 
 

(5)  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า   
       บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลกูค้า สง่มอบบริการท่ีดีมี

คณุภาพ และความปลอดภยั ควบคู่กบัการพฒันาระบบคณุภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กร 
ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบ
คณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 
2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสําหรับผู้ ป่วย GMP/HACCP โดยนําระบบคุณภาพดงักล่าว
ข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนจากผู้ รับบริการเก่ียวกบัคณุภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและดําเนินการอย่างรวดเร็ว  ทัง้นี ้
ได้นําข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาเพ่ือวางแผน พฒันาและปรับปรุงการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง  
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(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
         บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภยัและคํานงึถงึผลกระทบด้าน 

อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม และกําหนดให้มีระบบการจดัการในระดบัสากล ให้ความสําคญัและปฏิบติั 
ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน  และข้อกําหนดทางด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 
ในแตล่ะพืน้ท่ีของบริษัท    

       การอนรัุกษ์การใช้พลงังานโดยกําหนดเป็นนโยบายด้านการจดัการพลงังาน ส่ือสาร 
 ให้พนกังานทกุระดบัทราบ และปฏิบติัตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังานท่ีโรงพยาบาลกําหนด นอกจากนี ้
 ยงัได้เข้าร่วมโครงการพฒันาตอ่ยอดการดําเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทย  กบักรม 

พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ไปสูร่ะบบการจดัการพลงังานในระดบัสากล(ISO 50001)  
ซึง่เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแหง่แรกในประเทศไทย ท่ีสามารถดําเนินการพฒันาการจดั 

การพลงังานจนประสบผลสําเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน (ISO 50001)   
                  การควบคมุดแูลด้านความปลอดภยัและด้านสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตาม 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงวา่ด้วยการกําจดัมลูฝอยติดเชือ้  
พ.ศ. 2545 สว่นวิศวกรรมสิง่แวดล้อม สํานกังานอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ,  
ข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ืองการเก็บ ขน และกําจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย พ.ศ. 2544 จากราช 
กิจจานเุบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เร่ืองกําหนดประเภทอาคารเป็นแหลง่กําเนิด 
มลพิษท่ีจะต้องถกูควบคมุการปลอ่ยนํา้เสียลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะหรือออกสูส่ิง่แวดล้อม  

ในปี 2561  บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์คา่นํา้ระบบบําบดันํา้เสีย  โดยห้องปฏิบติัการ 
 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ และบริษัท  ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์ 
 คา่นํา้ระบบบําบดันํา้เสีย  อยูใ่นเกณฑ์คา่มาตรฐานท่ีกําหนด   
 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
       บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึง่ในสงัคม ให้ความสําคญัในการมีสว่นร่วมและสร้าง 

ความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่างบริษัทฯและสงัคม บนพืน้ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
นําไปสูก่ารพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน  โดยจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการพฒันาและบริการ
สงัคมและชมุชนกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอและตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน  

ในปี 2561 บริษัทฯ  ได้จดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม อนั 
 เน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงาน 
 ท่ีเก่ียวข้อง ( ดรูายละเอียดข้อ 10.4) 

 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ ึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

                       - ไมมี่ – 
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10.3 การดาํเนินธุรกจิท ี่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ถ้ามี) 
    -ไมมี่-  
 

10.4 กจิกรรมเพ ื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  

1. โครงการ Health Promotion 

 โครงการคณุแม่คณุภาพ  เป็นการบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่คณุแมต่ัง้ครรภ์ 
และเตรียมความพร้อมในการดแูลลกูน้อยในครรภ์อยา่งมีคณุภาพ ซึง่
โรงพยาบาลจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เป็นประจําทกุเดือน 

 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัไข้เลือดออก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ปอ้งกนั ตวัเอง และคนในครอบครัวให้หา่งไกลจากไข้เลือดออก  ทัง้ใน
โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า และชมุชนใกล้เคียง      

 ให้ความรู้เร่ืองวคัซีนไข้หวดัใหญ่ เพ่ือปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่ 

 ให้ความรู้เร่ืองวคัซีนมะเร็งปากมดลกู เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการลด
ความเส่ียงในการเป็นมะเร็งปากมดลกูในสตรี 

 ให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการช่วยฟืน้คืนชีวิต กบับริษัท
คูส่ญัญา และประชาชนทัว่ไป  

 สง่เสริมสขุภาพพลานามยัแก่ชมุชน โดยการออกหน่วยตรวจสขุภาพเบือ้งต้น
และให้ความรู้วิธีการดแูลสขุภาพรวมถงึโภชนาการ กบัหมูบ้่าน  ชมุชน
ใกล้เคียง และบริษัทคูส่ญัญา อาทิเช่น ตรวจหาเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี  ,  
ตรวจมะเร็งเต้านม,ตรวจคดักรองเบาหวานเบือ้งต้น,ตรวจคดักรองมวลกระดกู 
เบือ้งต้น และตรวจวดัสายตา เป็นต้น 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการล้างมือให้ถกูวิธี กบัประชาชนทัว่ไป และ
สถานศกึษา เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเชือ้ 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายในโรงพยาบาล บริษัทคูส่ญัญา และชมุชน 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  โรคอ้วนและกระดกูพรุน  
โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน  และการดแูลสขุภาพดวงตา  เพ่ือปอ้งกนั
และเฝา้ตรวจดอูาการด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายในโรงพยาบาล 
บริษัทคูส่ญัญา และชมุชน 

 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการปอ้งกนั  การปฎิบตัิ  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ี
ไมเ่หมาะสมอนัเป็นสาเหตใุห้เกิดการปวดต้นคอ  ปวดไหล ่ และหลงั (Office  
Syndrome) ทัง้พนกังานและลกูค้าทัว่ไป 
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 จดักิจกรรม ให้ความรู้เร่ือง “กินอยูอ่ยา่งไรในวยัผู้สงูอาย”ุ  โดยนกักําหนด
อาหาร พร้อมกบัสาธิตการออกกําลงักายให้เหมาะสมกบัวยัผู้สงูอาย ุโดยนกั
กายภาพบําบดั เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการรู้เทา่ทนัโรคตา่งๆ ในวนั
ผู้สงูอาย ุณ ชมุชนเทศบาลพระอินทราชา 

 
       โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 โครงการ "แคใ่ห้ก็สขุใจ" (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจําปี 2561   เพ่ือเป็นสว่นหนึง่
ในการจดัหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กบัศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ 
สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนษุย์โดยมี จํานวนโลหิตท่ีบริจากทัง้สิน้ 
49,050 มิลลลิิตร 

 ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ครบรอบ 37 ปี ได้บริจาคเงินจากสว่นหนึง่ของรายได้ ท่ี
มียอดคา่รักษาพยาบาลตัง้แต่ 1,000 บาท ขึน้ไป ร่วมบริจาคเงินมลูคา่ 37 
บาท เพ่ือสมทบทนุบํารุงสภากาชาดไทย 

 ร่วมรณรงค์การลด ละ เลกิการใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร เพ่ือสขุภาพท่ีดีของ
พนกังานและร่วมรักษาสิง่แวดล้อม 

 ร่วมรณรงค์การอนรัุกษ์การใช้พลงังาน ในโรงพยาบาล 
 

โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 ซ้อมแผนรองรับการเกิดอบุติัภยัหมู ่ร่วมกบัสถานประกอบการใกล้เคียง ชมุชน

และภาครัฐ 

 ซ้อมแผนปอ้งกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั ในโรงพยาบาล ร่วมกบัหน่วยบรรเทาสา
ธารณภยั  เทศบาลนนทบรีุ  

 ซ้อมแผนปอ้งกนัเม่ือเกิดอคัคีภยั ร่วมกบัสถานประกอบการ และชมุชน
ใกล้เคียง 

 บรรยายให้ความรู้เร่ืองการปอ้งกนัและการอพยพเม่ือเกิดอคัคีภยั    

 บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิ ร่วมกบัสถานประกอบการ และ
ชมุชนใกล้เคียง 

 จดักิจกรรม  Safety & Quality Month  บรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบติั
เก่ียวกบั“ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดล้อมในการทํางาน  การ
อนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม”  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนกั
ถงึความปลอดภยัและการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญั ต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัท  ทัง้ระดบั
บริหารและระดบัปฏิบติัการ   ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบติังาน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผู้ปฏิบติังานผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกัน  เพ่ือเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานท่ี
รับผิดชอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในการสอดสอ่งการดําเนินงานของบริษัท 
และแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
สําคัญของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท(Compliance Control) เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระจงึกําหนดให้รายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทฯให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
คุณภาพและความเส่ียงองค์กร ทําหน้าท่ีค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเส่ียงของการดําเนิน
กิจการ ตลอดจนมีการติดตามกํากบัดแูลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทตอ่ไป 

      บริษัทฯได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารคณุภาพและความเส่ียงองค์กร เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดั 
ให้มีระบบบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร   และปรับปรุง  พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงให้มีคณุภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง   

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน ท่ีใช้ในการบริหารงานและควบคมุภายใน ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคมุภายในองค์กร การ
ประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบติดตาม 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจบุนัของ
กิจการ การดําเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสามารถตรวจสอบได้ 
               11.2   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สํานกังาน 
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั ท่ีได้ให้ความเหน็วา่ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั  
                 11.3   คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ นางสาวสปุราณี  นาคไทย  ดํารงตําแหน่ง ผู้จดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน  มีประวติัการศกึษาของผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร  และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาล มาเป็น
ระยะเวลา 7 ปีมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ 
                        คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่า ผู้ จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีดงักล่าว   ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบภายในของบริษทจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
  - ไม่มี -  
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ส่วนท ี่ 3 
 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิท ี่สาํคัญ  
 งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : พันบาท) 
  2561 2560 2559 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 990,304 708,628 516,378 

สนิทรัพย์รวม 2,303,890 2,133,034 1,947,400 

หนีส้นิหมนุเวียน 228,039 229,296 212,279 

หนีส้นิรวม 266,605 286,448 263,433 

ทนุท่ีออก และเรียกชําระแล้ว 160,000 160,000 160,000 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,037,284 1,846,586 1,683,968 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย : พันบาท) 

  2561 2560 2559 

รายได้จากการรักษาพยาบาล 2,197,534 2,053,887 1,979,391 

รายได้รวม 2,215,494 2,068,513 1,991,790 

ต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,438,617 1,374,930 1,333,572 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 7,328 6,367 3,843 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 293,667 252,970 262,810 

คา่ตอบแทนกรรมการ 4,801 4,477 4,363 

คา่ใช้จ่ายรวม 1,744,414 1,638,745 1,604,588 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 471,080 429,768 387,202 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 84,233 75,669 69,816 

กําไรสําหรับปี 386,847 354,099 317,386 

ข้อมูลต่อหุ้น  (บาท)       

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 1   บาท) 2.42 2.21 1.98 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 12.73 11.54 10.52 

อัตราการเจริญเตบิโต 
สนิทรัพย์รวม (%) 8.01 9.53 7.80 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 10.33 9.66 9.16 

รายได้คา่รักษาพยาบาล (%) 6.99 3.76 4.08 

รายได้รวม (%) 7.11 3.85 4.18 

กําไรสทุธิ (%) 9.25 11.57 6.41 



บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช  จาํกดั(มหาชน)                    รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพ ิ่มเตมิ  56-1 ปี 2561 

69 
 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
  2561 2560 2559 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่) 4.34 3.09 2.43 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว               4.05 2.85 2.18 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด               1.26 1.30 1.68 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 20.77 20.35 20.13 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 17.57 17.69 17.88 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 33.51 39.14 39.68 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย                10.74 9.20 9.07 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้             7.98 7.52 7.33 

ระยะเวลาชําระหนี ้             45.12 47.89 49.11 

Cash Cycle              -16.81 -21.00 -22.16 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability Ratio) 

  2561 2560 2559 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 34.53 33.06 32.63 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)           21.44 20.92 19.56 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%)          61.26 67.27 93.71 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 17.60 17.24 16.03 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 19.92 20.06 19.67 

อัตราส่วนแสดงประสทิธ ิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 

  2561 2560 2559 

อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (%) 21.23 21.06 20.63 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)           39.25 35.23 33.09 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)         1.00 1.01 1.06 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

   2561 2560 2559 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.13 0.16 0.16 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) - - - 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) 1.06 0.92 1.02 

อตัราการจ่ายปันผล (%) 60.10 60.00 60.08 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธ ิบายของฝ่ายจัดการ  
บทสรุป 
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561  เทียบ
กับปีท่ีผ่านมา  บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้  33  ล้านบาท คิดเป็น  9.25%  เน่ืองจากบริษัทมีรายได้รวม  2,216  
ล้านบาท  เพิ่มขึน้  147  ล้านบาท  คิดเป็น   7.11  %  ในขณะท่ีต้นทนุในการรักษาพยาบาล 1,439 ล้านบาท  
เพิ่มขึน้ 64 ล้านบาท  คิดเป็น  4.63 %  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  302  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42 ล้านบาท คิด
เป็น  13.91 % ค่าตอบแทนกรรมการ  4.26  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.32 ล้านบาท คิดเป็น 8.23 % และค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 84 ล้านบาท เพิ่มขึน้  9  ล้านบาท คิดเป็น  11.32%  ทัง้นีร้ายละเอียดและคําอธิบายของผลการ
ดําเนินงานมีดงัตอ่ไปนี ้

 
14.1 ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร      
        1. ผลการดาํเนินงาน         

     1.1 รายได้  ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม จํานวน 2,216 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 มี
จํานวน 2,069 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 147  ล้านบาท  คิดเป็น  7.11%     
              - รายได้จากการรักษาพยาบาล ปี 2561  จํานวน 2,198  ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัปี  2560   มี

จํานวน 2,054  ล้านบาท เพิ่มขึน้  144  ล้านบาท คิดเป็น  6.99%  ประกอบด้วย 
  - รายได้ผู้ ป่วยนอก ปี 2561 มีจํานวน  1,200 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 81  ล้าน

บาท คิดเป็น 7.28%    
  - รายได้ผู้ ป่วยใน ปี 2561  มีจํานวน 997 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน  62  ล้านบาท 

คิดเป็น 6.66%  
   - รายได้อ่ืน ปี 2561 จํานวน 17.96 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัปี  2560 มีจํานวน  14.63 ล้าน

บาท  เพิ่มขึน้ จํานวน 3.33 ล้านบาท คิดเป็น  22.80%  
  

       1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล  ในปี 2561  บริษัทมีต้นทนุในการรักษาพยาบาลรวม จํานวน 
1,439 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีจํานวน 1,375 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 64 ล้านบาท คิดเป็น 4.63%  

            สดัสว่นต้นทนุในการรักษาพยาบาลตอ่รายได้คา่รักษาพยาบาลปี 2561 เทา่กบั 65.47%  
เปรียบเทียบกบัปี 2560 เทา่กบั 66.94% จะเหน็วา่สดัสว่นของปี 2561  ลดลงจาก ปี 2560  เทา่กบั  1.47 % 

 

      1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย  ในปี 2561  บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขาย จํานวน 7.33 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัปี 2560  มีจํานวน  6.37  ล้านบาท  เพ่ืมขึน้  0.96 ล้านบาท  คิดเป็น 15.09%  

 

                1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    ในปี 2561   บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม  จํานวน   294  
ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2560  มีจํานวน  253  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 41  ล้านบาท  คิดเป็น 16.05%  เน่ืองมี
ยอดขาดทนุจากการตดัจ่ายสนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ท่ีถนนรัตนาธิเบศร์ จํานวน 34.47 ล้านบาท ซึง่
ประกอบด้วยคา่ออกแบบอาคารและคา่ใช้จ่ายในการเตรียมการเบือ้งต้นในการดําเนินการก่อสร้าง  

 



บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช  จาํกดั(มหาชน)                    รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพ ิ่มเตมิ  56-1 ปี 2561 

71 
 

            สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้คา่รักษาพยาบาลปี 2561 
เทา่กบั 13.72% เปรียบเทียบกบัปี 2560 เทา่กบั 12.65%  จะเหน็วา่สดัสว่นของปี 2561 เพิ่มขึน้จาก ปี 2560 
เทา่กบั 1.07%   

            

       1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ   ในปี 2561 บริษัทมีคา่ตอบแทนกรรมการ จํานวน 4.80 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีจํานวน 4.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.32 ล้านบาท คิดเป็น 7.23% 

 

     1.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ในปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 84.23 ล้านบาท
เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีจํานวน 75.67 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 8.56 ล้านบาท คิดเป็น 11.32%  เน่ืองจากมาตรการ
ของภาครัฐ เร่ืองประโยชน์ทางภาษีจากรายจ่ายเพ่ือการลงทนุในสนิทรัพย์มาช่วยทําให้ภาษีเงินได้ลดลง จากเงิน
ลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร  จํานวน  292 ล้านบาท  ประหยดัภาษีได้ปีละ 9.26 ล้านบาท (ปี60-64)  

 
  2. ความสามารถในการทาํกาํไร   

 2561 2560 2559 
อตัรากําไรขัน้ต้น  (%)  34.53 33.06 32.63 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 21.44 20.92 19.56 
อตัรากําไรสทุธิ  (%) 17.60 17.24 16.03 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%)  19.92 20.06 19.67 

    
    จากข้างต้นจะเหน็วา่ ในปี 2561 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิ เทา่กบั 17.60% เปรียบเทียบกบั  

ปี 2560 เทา่กบั 17.24%  เพิ่มขึน้ 0.36%   เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึน้ และมีการบริหาร
จดัการต้นทนุและคา่ใช้จ่ายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

  
          3. ประสทิธ ิภาพในการดาํเนินการ    

  2561 2560 2559 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 21.23 21.06 20.63 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 39.25 35.23 33.09 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 1.00 1.01 1.06 

                   

                   ประสทิธิภาพในการดําเนินการของบริษัทในปี  2561   บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
เพิ่มขึน้ จากปี 2560  เทา่กบั 0.17 % และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้ จาก ปี 2560  เทา่กบั 
4.02 %  เน่ืองจากเน่ืองจากบริษัทมีการบริหารจดัการสินทรัพย์ถาวรอยา่งคุ้มค่าและมีประสทิธิภาพสงูสดุ ทําให้
บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  สว่นอตัราการหมนุของสนิทรัพย์ลดลง จาก ปี 2560 เทา่กบั 0.01%  
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14.2 ฐานะทางการเงนิ 
1. โครงสร้างเงนิท ุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี ้

สนิทรัพย์หมนุเวียน   43 หนีส้นิหมนุเวียน   10 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน   57 หนีส้นิไมห่มนุเวียน 2 

          สว่นของผู้ ถือหุ้น   88 

  รวมสนิทรัพย์   100   รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 100 
  

                    โครงสร้างเงินทนุของบริษัทมีสว่นประกอบ    กลา่วคือมีอตัราสว่นสนิทรัพย์  :  หนีส้นิ  +  สว่นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  มีสดัสว่นเป็น  100  :  12 + 88   บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนท่ีต้องชําระอยู ่  ร้อยละ  10    เม่ือ
เทียบกบัสินทรัพย์รวมของบริษัท    สําหรับสนิทรัพย์ท่ีบริษัทมีกรรมสทิธ์ินัน้แบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน   ในอตัรา
ร้อยละ 43   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอตัราร้อยละ 57 
 

       2.  สนิทรัพย์          
 ส่วนประกอบของสนิทรัพย์        
 สนิทรัพย์รวม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   มีจํานวน 2,304  ล้านบาท    เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2560   
มีจํานวน  2,133  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 171 ล้านบาท คิดเป็น 8.01% โดยมีการเปล่ียนแปลงดงันี ้
 

 2.1 สนิทรัพย์หมุนเวียน   ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  มีจํานวน  990  ล้านบาท  คิดเป็น 42.98 % 
ของสนิทรัพย์รวมเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มี จํานวน 709 ล้านบาท เพิ่มขึน้  281 ล้านบาท  คิดเป็น 39.75%     
มีรายละเอียดดงันี ้  
         2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 มีจํานวน  32.57 ล้านบาท  
คิดเป็น  1.41% ของสนิทรัพย์รวม  
        2.1.2 เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย  เงินลงทนุในกองทนุเปิด และ
หลกัทรัพย์เพ่ือค้า  จํานวน 507  ล้านบาท  คิดเป็น  22.01% ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560   
มีจํานวน 489  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18   ล้านบาท  คิดเป็น 3.75%     และเงินฝากประจําธนาคาร 225 ล้านบาท 
คิดเป็น 9.77% ของสนิทรัพย์รวม 

       2.1.3 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  ณ   วนัท่ี 31   ธนัวาคม  2561  มีจํานวน 160 ล้านบาท คิดเป็น  
6.91% ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560  มีจํานวน  149   ล้านบาท   เพิ่มขึน้  11   ล้านบาท  คิด
เป็น 7.42%  ประกอบด้วย  ลกูหนีก้ารค้า และบตัรเครดิตรอการนําฝาก       

2.1.4 สนิค้าคงเหลือ  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  มีจํานวน  47  ล้านบาท  คิดเป็น  2.03% ของ
สนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560  มีจํานวน  39  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 8 ล้านบาท  คิดเป็น 20.02% 
ประกอบด้วย ยา เวชภณัฑ์และวสัดสุิน้เปลืองทางการแพทย์      
 2.1.5 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 19 ล้านบาท คิดเป็น 0.83% 
ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2560 มีจํานวน 17  ล้านบาท   เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท   คิดเป็น  11.64%    
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 2.2 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 1,313 ล้านบาท คิดเป็น 57.02% 
ของสนิทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มีจํานวน  1,424 ล้านบาท  ลดลง 111 ล้านบาท  คิดเป็น 7.78% 
มีรายละเอียดดงันี ้   

2.2.1 หลกัทรัพย์เผ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 7.54 ล้านบาท คิดเป็น 0.33 %ของ
สนิทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560  มีจํานวน 8.40 ล้านบาท ลดลง 0.86  ล้านบาท คิดเป็น 10.24%เป็น
ผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุหลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ีลดลง 
        2.2.2 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  ณ  วนัท่ี   31   ธนัวาคม   2561   มีจํานวน    1,279    ล้านบาท  
คิดเป็น 55.52% ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2560  มีจํานวน  1,385 ล้านบาท  ลดลง 106 ล้านบาท  
คิดเป็น  7.63%    
        2.2.3 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 12 ล้านบาท  คิดเป็น 0.51 %  
ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2560   มีจํานวน  13 ล้านบาท  ลดลง 1  ล้านบาท คิดเป็น 9.37%        

2.2.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจํานวน 6.55 ล้านบาท  
คิดเป็น 0.28 %  ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2560   มีจํานวน  9.53 ล้านบาท  ลดลง 2.98  ล้าน
บาท คิดเป็น 31.27%  

2.2.5 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน  8.61  ล้านบาท  คิดเป็น 
0.37 % ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2560  มีจํานวน  8.65  ล้านบาท  ลดลง 0.27 ล้านบาท  คิด
เป็น 3.19%   

   
       3. หนีส้นิ             
 ส่วนประกอบของหนีส้นิ     
 หนีส้นิรวม  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561   มีจํานวน  267  ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี   2560 มี
จํานวน 286 ล้านบาท ลดลง 1.71 ล้านบาท คิดเป็น 0.60%  โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั  ดงันี ้  

3.1 หนีส้นิหมุนเวียน   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจํานวน  228  ล้านบาท  คิดเป็น 9.87%  ของ
สนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มีจํานวน  229  ล้านบาท  ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็น  0.60%  มี
รายละเอียดดงันี ้  
                      3.1.1 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  มีจํานวน 178 ล้านบาท  คิดเป็น 
7.69% ของสนิทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560  มีจํานวน 179  ล้านบาท  ลดลง 1 ล้านบาท  คิดเป็น 
0.70%    

     3.1.2 เจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม   2561  มีจํานวน 6 ล้านบาท คิดเป็น 0.24%  ของ
สนิทรัพย์รวมเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560   มีจํานวน 4 ล้านบาท   เพิ่มขึน้ 2  ล้านบาท  คิดเป็น 54.59%   

     3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  มีจํานวน  38  ล้านบาท  คิดเป็น 
1.66% ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560  มี จํานวน 41 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท คิดเป็น 5.15%
      3.1.4 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  มีจํานวน  6.34  ล้านบาท  คิดเป็น 0.28% 
ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มี จํานวน 6.37 ล้านบาท ลดลง  0.03 ล้านบาท คิดเป็น 0.55%
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 3.2 หนีส้นิไม่หมุนเวียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  มีจํานวน 39 ล้านบาท  คิดเป็น 1.67%  ของ
สนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี  2560  มีจํานวน  57  ล้านบาท  ลดลง 18 ล้านบาท  คิดเป็น  32.52% เป็น
การตัง้สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 
  

14.3  คุณภาพของสินทรัพย์        
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561   มีจํานวน 160 ล้านบาท   คิดเป็น 6.91 %  
ของสนิทรัพย์รวม เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มีจํานวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11 ล้านบาท คิดเป็น 7.42%  ทัง้นี ้
บริษัทตัง้สํารอง คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู สําหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไมไ่ด้ โดยพิจารณาจากอายุ
ลกูหนีเ้ป็นเกณฑ์ ในปี 2561 บริษัท บนัทกึตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จํานวน  2.72 ล้านบาท 
  สนิค้าคงเหลือประกอบด้วย   ยา  เวชภณัฑ์ และวสัดสุิน้เปลืองทางการแพทย์     บริษัทแสดงมลูคา่ใน
ราคาทนุ หรือราคาตลาดท่ีต่ํากว่า  และได้มีการคดัแยกสินค้าล้าสมยั  และเส่ือมสภาพออกแล้ว 
             
            ที่ดนิ  อาคาร  และอุปกรณ์  ณ  วันท ี่  31  ธันวาคม  2561 ประกอบด้วย  
         (หน่วย:ล้านบาท) 
 มูลค่าท ี่ได้มา ค่าเสื่อมราคา

สะสม 
สุทธ ิ 

ท่ีดิน 575 0 575 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 1,068 716 352 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ 691 431 260 
ยานพาหนะ 16 14 2 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้  81 70 11 
เคร่ืองใช้สํานกังาน 67 52 15 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 114 85 29 
อปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 30 22 8 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง  28 0 28 
รวมที่ดนิ  อาคาร  และอุปกรณ์   2,670 1,390 1,280 

 
                 บริษัทบนัทกึท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  ในราคาทนุ โดยไมไ่ด้มีการปรับมลูคา่ของท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์  แตอ่ย่างใด  ทัง้นีเ้น่ืองจาก บริษัทได้วิเคราะห์ในเร่ืองของการด้อยคา่แล้ว เหน็วา่มลูคา่ท่ีบนัทกึเป็นมลู
คา่ท่ีเหมาะสม                        
               บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 39.25%เปรียบเทียบ
กบัสิน้ปี 2560 เทา่กบั 35.23% เพิ่มขึน้ 4.02%   
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14.4 สภาพคล่อง           
                 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน  32.57 ล้านบาท  
คิดเป็น 1.41% ของสนิทรัพย์รวม  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มีจํานวน 15.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.49 ล้านบาท 
คิดเป็น 116.04%  โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ท่ีสําคญัดงันี ้
  
 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจํานวน 288.57 
ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มีจํานวน 289.06 ล้านบาท  ลดลง  0.49 ล้านบาท สาเหตจุาก 
 ในปี 2561  บริษัท มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ จํานวน  471.08 ล้านบาท 
     - ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 182.19  ล้านบาท
เน่ืองจากมีปรับรายการ คา่เส่ือมราคา , คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจําหน่าย ,   คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดั
จําหน่าย , ขาดทนุจากการตดัจ่ายงานระหวา่งก่อสร้าง ,ขาดทนุจากสนิค้าคงเหลือเส่ือมสภาพ , ขาดทนุท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุในกองทนุเปิด , ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า และคา่ใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
         - ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน จํานวน 1.28 ล้านบาท   
เน่ืองจากมีปรับรายการ  กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ , หนีส้งสยัจะสญู  , เงินปันผลรับ และดอกเบีย้รับ 
                     - กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์และ หนีส้นิ
ดําเนินงาน  ณ  วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน  651.99 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 มีจํานวน 
568.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้  83.69 ล้านบาท  หกัการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 269.40 
ล้านบาท และการเปล่ียนแปลงในสว่นประกอบของหนีส้นิดําเนินงานลดลง จํานวน 6.72 ล้านบาท ทําให้เงินสด
รับจากกิจกรรมดําเนินงาน มีจํานวน 375.88 ล้านบาท  และจ่ายภาษีเงินได้ จํานวน   87.50 ล้านบาท และรับ
ดอกเบีย้ 0.19  ล้านบาท  
 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสทุธิในกิจกรรมลงทนุในสนิทรัพย์ตา่งๆ  จํานวน   58.27 ล้านบาท  
เน่ืองจากลงทนุอาคาร สถานท่ี เคร่ืองมือทางการแพทย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 212.80 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงนิในแต่ละปีดังนี ้     
 - อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เทา่กบั 4.34 เทา่ เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบั สิน้ 
ปี 2560  เทา่กบั 3.09 เทา่   
 - อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าของบริษัท   ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 เท่ากบั 20.77 เทา่ เพิ่มขึน้
เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560  เทา่กบั  20.35  เทา่    
 - ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ 17.57 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560 อยู่
ท่ี 17.69  แสดงให้เหน็วา่บริษัทมีการบริหารจดัการเรียกเก็บหนีไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
               - อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 33.51 เทา่ ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสิน้ ปี 2560 เทา่กบั 39.14  เทา่      
              - ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  อยูท่ี่ 10.74 วนั  เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 
2560 อยูท่ี่ 9.20  วนั แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีการบริหารสนิค้าคงเหลือได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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              - อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 7.98  เทา่ เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบั
สิน้ ปี 2560 เทา่กบั 7.52  เทา่ 
              - ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  อยูท่ี่ 45.12 วนั  ลดลงเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560
อยูท่ี่ 47.89 วนั              
 

 



 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกลา่วจัดท าขึ้น

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจ

อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท างบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปดิเผยข้อมูลท่ีส าคัญอยา่ง

เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการก ากับดูแลกจิการท่ีดีและด ารงรักษาไวซ้ึ่งระบบบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในเพื่อให้

มั่นใจไดว้่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอยา่งถูกต้องครบถว้น ทันเวลา และเพยีงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ้ึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกนั

ไม่ให้เกดิการทุจริตหรือการด าเนนิการท่ีผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลสอบทานความ

น่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพ   โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้

ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นไดว้่างบ

การเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ไดต้รวจสอบและ

แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 

 

                                                                                                                 

          นางปทัมา  พรมมาส 

                          ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และ 
เลขานุการบริษัท 

1. ชื่อ-สกุล  นางปัทมา  พรมมาส 
อายุ   63 ปี 
ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท  

ตําแหนง่ในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสายงาน 
บริหาร และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรอง 
บริษัท 

 วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 
คุณวุฒทิางการศึกษา   บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
   -  Role of the Chairman Program (RCP37/2015) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
    -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
    - หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันาเลขานกุารบริษัท 
    - นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร 
2549 - 2559     : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร 
2527 – 2549    : ผู้ อํานวยการบริหาร 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน      100,626,800 หุ้น  

    (ในนามคู่สมรสและบตุร ถือจํานวน  94,586,800  หุ้น) 
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ      62.89 (ในนามคูส่มรสและบตุรถือร้อยละ 59.11 ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย         ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย         ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     :   บตุรของนายลพชยั  แก่นรัตนะ   
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2. ชื่อ-สกุล  นายลพชยั แก่นรัตนะ 
อายุ   93 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือ 
  รับรองบริษัท 

 วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 
 
 คุณวุฒทิางการศึกษา   เตรียมอดุมศกึษาแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ปี2523 ถงึ  6 มีนาคม 2558     : ประธานกรรมการ  
6 มีนาคม 2558 ถงึปัจจบุนั      : กรรมการ  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
-   การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  1,500,000 หุ้น   
-   สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ    0.94  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  บดิาของนางปัทมา  พรมมาส 
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3. ชื่อ-สกุล  นายสราวฒิุ สนธิแก้ว 
อายุ   66 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  / กรรมการบรรษัทภิบาล 

ตําแหนง่ในบริษัท : ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 
บริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา   แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล 
     รามาธิบดี 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 -  Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016  กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2560 - ปัจจบุนั  : ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลนนทเวช  
2555 – ปัจจบุนั  : กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบคุคล  

             มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
2552 - 2555     :  ผู้ อํานวยการ สํานกัการแพทย์   กรุงเทพมหานคร 
2531 – ปัจจบุนั  :  กรรมการมลูนิธิเบญจมบพิตร 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน              กรรมการ บริษัท พงษ์พนัธ์พฒันา จํากดั 
 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  1,332,000    หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.83  

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      - ไม่มี  - 
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4. ชื่อ-สกุล  ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกลุ 
อายุ   68 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และ 

เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามท่ีกําหนดในหนงัสือรับรองบริษัท 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  29 กนัยายน 2536 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา  ปริญญาเอก-สาขาบริหารธรุกิจ Oklahoma State University  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
    -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2558-ปัจจบุนั   : ท่ีปรึกษาศนูย์คอมพิวเตอร์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
                          จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2555-2558      : ผู้ อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

                                    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2551- 2555    : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตร์และ 
            การบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2547- 2551    : รองอธิการบดี และ CIO  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2531– 2550   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   คณะพาณิชยศาสตร์ 
           และการบญัชี   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2538 – 2547  : ผู้ อํานวยการสถาบนัวิทยบริการ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2529 - 2547   : ผู้ อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
                        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น   
-  ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น   

2537-ปัจจบุนั  : บริษัท ซีเฟรซอินดสัตรี จํากดั(มหาชน)  
ตําแหนง่         : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไมมี่     
2559-ปัจจบุนั : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากดั(มหาชน)  
ตําแหนง่         : กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 
           กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไมมี่     
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-  ตาํแหน่งในบริษัทอ ื่นท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       
2547-ปัจจบุนั : บริษัท ซี แอนด์ ซี อนิเตอร์เนชัน่แนล  เวนเจอร์ จํากดั 
ตําแหนง่         : กรรมการ  
2549-ปัจจบุนั : บริษัท ผลติภณัฑ์นวตักรรมจามจรีุ  จํากดั 
ตําแหนง่         : กรรมการ    
 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  275,000  หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.17  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       - ไม่มี -  
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5. ชื่อ-สกุล  นางพร้อมพรรณ  ศิริพฒัน์ 
อายุ   91 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ  /  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา   - กศบ.วทิยาลยัการศกึษาประสานมิตร 

- ประกาศนียบตัรทางการบญัชี จาก   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
    -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2549 – ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
2520 – ปัจจบุนั : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  90,000 หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.06  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      :   พ่ีสาวของนายจรูญ ไชยโรจน์   
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6. ชื่อ-สกุล  ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ 
อายุ   76 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   13 พฤษภาคม 2552 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา    

2508 :   ปริญญาตรี  บญัชี  (บช.บ.) จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
2512 :   ปริญญาโท  Master  of  Accounting Science (M.A.S.) University  of  Illinois   

               at  Urbana – Champaign, U.S.A. 
2517 :   ปริญญาเอก  บญัชี (Ph.D.) University  of Illinois  at  Urbana – Champaign, 
             U.S.A. 
2508 :   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (C.P.A.) 
2551 :   Chartered  Director สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2561 :   ASEAN Professional  Accountant (ASEAN C.P.A.) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
2543 :   Chairman  2000  Program  1/2000  สมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2546 :   Directors  Accreditation  Program  :  DAP 6/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
              กรรมการบริษัทไทย 
2547 :   Directors  Certification  Program :  DCP 42/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
             กรรมการบริษัทไทย 
2548 :   Audit  Committee  Program :  ACP 6/2006  สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
             กรรมการบริษัทไทย 
 

การศึกษาต่อเนื่อง ประจาํปี 2561 
ประเภทการศึกษา ชื่อเรื่อง สถาบนั 
เข้าร่วมประชมุและ
อภิปรายกลุม่ 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการเสียภาษี
สนิทรัพย์ดีจีทลั 

 การบญัชีต้นทนุทางการเกษตร 

 การบริหารงานตรวจสอบภายใน
อย่างมีคณุภาพ 

 มาตรฐานการบญัชีและนโยบาย
บญัชีภาครัฐ 

 สภาวิชาชีพบญัชี 
 

 สภาวิชาชีพบญัชี 

 กระทรวงการคลงั 
 

 กระทรวงการคลงั 
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 พฒันาหลกัสตูรตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ 

 แนวทางการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวสิาหกิจภาพรวม 

 พิจารณาอนมุติั เงินอดุหนนุบริการ
สาธารณะ 

 กรมบญัชีกลาง 
 

 สํานกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ (สคร) 
กระทรวงการคลงั 

ศกึษาดงูานการ
ปฏิบตัิงานจริงของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 ศกึษาการปฏิบตัิงานจริงของหน่วย
ตรวจสอบภายในขององค์กร ตัง้แต่
การบริหารงานตรวจสอบ 
การวางแผนตรวจสอบ 
กระบวนการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
และการรายงานผลการตรวจสอบ 
รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบและการบริหารงาน
บคุคลผู้ตรวจสอบ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2548 – 2561     :  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
           ( ค.ต.ป.) สํานกันายกรัฐมนตรี   

2545 – 2561     :  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยพลาสตกิ 
                            และ เคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั :  อนกุรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
2546 – ปัจจบุนั : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง   

             กระทรวงการคลงั 
           2546 – ปัจจบุนั : ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาหลกัสตูรผู้ตรวจสอบ 
                             ภายในภาครัฐ  กระทรวงการคลงั 
              2543 – ปัจจบุนั : กรรมการพฒันาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลงั 

2540 – ปัจจบุนั : กรรมการบริหารกองทนุสถาบนั พระปกเกล้า 
2537 – ปัจจบุนั : กรรมการการเงนิและทรัพย์สนิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

    มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
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 ประสบการณ์อ ื่นๆ  : 
        - คณบดี  คณะบริหารธรุกิจ   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
        - ผู้ อํานวยการ  ศนูย์บริการวิชาการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
          - รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  - หวัหน้าภาควชิาการบญัชี  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
          - ประธานหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ทางการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
        - กรรมการ การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย  
          - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนาคารกรุงไทย  จํากดั (มหาชน) 

  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  อสมท. จํากดั(มหาชน) 
          - กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ   การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
          - ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สนิทางปัญญา และการค้าระหวา่งประเทศกลาง      
     - กรรมการกองทนุ และกรรมการตรวจสอบกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา กระทรวงการคลงั 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น   

-  ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น   
   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากดั (มหาชน)   
   ตําแหน่ง : กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
   สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ฯ  :  ไม่มี     

-  ตาํแหน่งในบริษัทอ ื่นท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       
1. บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั    ตําแหนง่ : ประธานกรรมการ 
2. บริษัท นิลสวุรรณปรึกษาบริหาร จํากดั    ตําแหนง่ : ประธานกรรมการ 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท  
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  ไม่มี  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี   
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7. ชื่อ-สกุล  นายแพทย์จรูญ  ไชยโรจน์ 
อายุ   88 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ  /  กรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 
คุณวุฒทิางการศึกษา   แพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

              มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล  
วฒิุบตัร วิสญัญีวทิยา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
    -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลยัวิสญัญีแห่งประเทศไทย 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน              ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน  700,000    หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.44  

ข้อพพิาททางกฎหมาย    ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย    ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพฒัน์   
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8. ชื่อ-สกุล  นายแพทย์วิรุณพร  พรหมพงศา 
อายุ   66 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ  /  กรรมการตรวจสอบ  
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   29 กนัยายน 2536 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา   วท.บ  มหาวิทยาลยัมหิดล  
     แพทยศาสตร์บณัฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

วฒิุบตัรประสาทศลัยศาสตร์  
ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางคลินิกสาขาศลัยศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
    -  Director Certification Program(DCP) กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2527- 2553   : อาจารย์ หนว่ยประสาทศลัยศาสตร์ วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
         และวชิรพยาบาล 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน              ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน   230,000 หุ้น  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ   0.14  

ข้อพพิาททางกฎหมาย     ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย     ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี  
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9. ชื่อ-สกุล  นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช 
อายุ   52 ปี 
ตาํแหน่ง  ผู้จดัการอาวโุสสายงานบญัชีและการเงิน  เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์   
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท     :  ปี2547 ถงึ ปัจจบุนั 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา  

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันาเลขานกุารบริษัท 

  - หลกัสตูรนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
- หลกัสตูรการบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2540 - ปัจจบุนั : ผู้จดัการอาวโุสสายงานบญัชีและการเงิน   
2547 – ปัจจบุนั  : เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
2533 - 2540 : ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสวุรรณ จํากดั  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่น  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน                ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-  ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไม่มี 
-  ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

สัดส่วนการถือห ุ้นในบริษัท 
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน                ไม่มี  
- สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ                ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย                  ไม่มี 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย                  ไม่มีสว่นได้สว่นเสียในทกุวาระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       ไม่มี  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
“ไม่มี” 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สนิ 
- ไม่มี     - 
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เอกสารแนบ 5 อื่นๆ  
- ไม่มี     - 


	1. Cover 56-1
	2. สารบัญ
	3. ส่วนที่ 1
	4. ส่วนที่ 2
	5. ส่วนที่ 3
	5.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 56-2-2561
	5.2 งบการเงินประจำปี 2561
	6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล61
	8. เอกสารแนบ 1
	9. เอกสารแนบ 2
	10.เอกสารแนบ3 รายงาานคณะกรรมการตวจสอบปี61
	11.
	12.

